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บทนํา
บทนํา 1. บทนํานี้ไมใช
บทนํา 2. มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ เป นวิ ธี ห นี้ สิ นตามงบแสดงฐานะทางการเงิ นให ความสําคั ญกั บ
ผลแตกต างชั่วคราว ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผลแตกตางระหว างฐานภาษีของสินทรัพย
หรือหนี้สิ นกับมู ลคาตามบัญชีของสินทรั พย และหนี้ สินเหล านั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ทั้งนี้ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน หมายถึง มูลคาของสินทรัพย หรือหนี้สินที่วัดมู ลคาตาม
กฎหมายภาษีอากร ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้
ก. บริ ษัทยอ ย บริ ษั ทร วม หรื อการรวมค า ไม ไดจั ดสรรกํ าไรทั้ งหมดให กับบริ ษัท ใหญหรื อ
ผูลงทุน
ข. การตีราคาสินทรัพยใหม และไมมีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น
ค. สินทรัพยหรือหนี้สินที่ระบุไดซึ่งไดมาจากการรวมธุร กิจโดยทั่วไปรับรูตามมูลคายุติธรรม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุร กิจ
(เมื่อมีการประกาศใช) แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี
นอกจากนี้ยังมีผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ก. มีการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ โดยใชสกุลเงิน ที่ใชในการ
ดําเนินงาน แต กําไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพ ยและหนี้สินที่ ไม
เปนตัวเงิน) ใชสกุลเงินที่แตกตาง
ข. มีการปรับมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง หรือ
ค. มูลค าตามบั ญชีของสิ นทรัพ ยหรือหนี้สิน ที่ รับรูเมื่อเริ่ม แรกแตกตางจากฐานภาษี เมื่ อ
เริ่มแรก
บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีห รือสิน ทรัพย
ภาษีเงินไดร อการตัดบัญ ชี (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการ) เมื่อมี ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้ น
ทุกครั้ง โดยมีขอยกเวนดังที่กลาวตอไป
บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้กําหนดใหกิจ การรั บรู สินทรัพยภาษีเ งิน ได รอการตัด บั ญชี เมื่อมี
ความเปนไปไดคอ นขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพ ยภาษีเงินได
รอการตัด บัญชีม าใชประโยชนได หากกิ จการเคยมีข าดทุนทางภาษี ในอดีต กิจ การจะรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีได เพียงเทาที่มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีมากพอ
หรือมีหลักฐานที่นาเชื่อถือวากิจการจะมีกําไรที่ตองเสียภาษีมากพอ
บทนํา 5. ขอยกเวนที่กลาวถึงในบทนํา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหรับรูสินทรัพยและ
หนี้สิน ภาษีเ งินได รอการตัดบั ญชีที่เ กิด จากสิ นทรัพ ยห รือ หนี้ สิน ที่มูลค าตามบัญ ชีที่ รับ รูเ มื่ อ
เริ่มแรกแตกตางจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณดังกลาวไมกอ ใหเกิดผลแตกตาง
ทางระยะเวลา จึงไมทําใหเกิดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 4/65

บทนํา 6. มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได รอการตั ดบัญชี ที่เกิดจาก
กําไรที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทยอยและบริษัทรวม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงคา
งบการเงินที่เกี่ยวของ) หรือการจัดสรรกําไรที่ไมทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได ในกรณีตอไปนี้
6.1 บริษัทใหญ ผูลงทุน หรือ ผูรวมคาสามารถควบคุ มจังหวะเวลาของการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราว และ
6.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนวาผลแตกตางชั่วคราวจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล
ขอ หามดัง กลาวทําใหกิจ การมิ ได รับรูหนี้สิน ภาษีเ งิน ไดร อการตัด บัญ ชี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยผลรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ
บทนํา 7. มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้กําหนดใหกิจการรั บรู หนี้ สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑความเปนไปไดในการรับรู ) หรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดมูลคาของคาความนิยม หรือการรับรูผลกําไรจากการตอรองราคาซื้อ
ธุรกิจ อย างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ไมอนุญาตใหกิ จ การรับรูห นี้ สิน ภาษี เงิน ได
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก
บทนํา 8. มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให กิ จ การต อ งรั บ รู ห นี้ สิน ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี ที่
เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหม
บทนํา 9. ผลกระทบทางภาษี ที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จากการได ประโยชนจ ากมูลค าตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหนี้สินบางรายการอาจขึ้นอยูกับลักษณะของการไดประโยชนหรือการจายชําระ เชน
9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลกําไรจากการขายสินทรั พยเสียภาษีตางจากกําไร
ทางภาษี
9.2 ในบางประเทศ จํานวนที่ใชหักภาษีไดจากขายสินทรัพยมีจํานวนมากกวาจํานวนที่อาจใช
หักภาษีในรูปคาเสื่อมราคา
มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้กําหนดให วัดมู ลคาของสิน ทรัพ ยห รือ หนี้ สินภาษีเงิน ไดรอการตัด
บัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้น ภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดวาจะไดประโยชนจาก
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการจายชําระจากมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการคิดลดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง การรวมธุร กิ จ (เมื่ อมี การประกาศใช) ซึ่ง ไม อ นุ ญาตให คิดลดสิน ทรั พยภ าษีเงิน ได
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
บทนํา 11. มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ กํ าหนดให กิจ การที่ แ ยกแสดงรายการสิน ทรั พ ยแ ละหนี้ สิน เป น
รายการที่ห มุนเวีย นกั บไม หมุน เวี ยนตองไม จัดประเภทสิน ทรัพ ยภ าษี เงินได รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกํ าหนดที่เขม งวดขึ้นเกี่ยวกับการหัก กลบสินทรัพ ยภาษีเงินได
รอตัดบัญชีและหนี้สิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี โดยอางอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
13.1 การกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภ าษีเงินไดกับผลคูณ
ของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช หรือ
13.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดใหกิจการตองอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีที่ใช โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน
บทนํา 14. ขอมูลที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง
14.1 ผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช
14.1.1 มูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่รับรู และ
14.1.2 มูลคาของรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่รั บรูใ นกํ าไรหรือ ขาดทุน หากมูลค าดัง กล าวไมป รากฏอยางชั ดเจนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน
14.2 คาใชจายทางภาษีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
14.2.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
14.2.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก
14.3 มูลคาของสินทรั พยภาษีเงิน ไดรอการตั ดบัญชีและลักษณะของหลั กฐานที่ใ ชสนับสนุน
การรับรู เมื่อ
14.3.1 การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกินกวากําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวทาง
ภาษีที่มีอยู และ
14.3.2 กิจการประสบป ญหาขาดทุนในงวดป จจุบั นหรื องวดกอ นตามกฎหมายภาษี
อากร ซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ป ระกอบด ว ยย อ หน า ที่ 1 ถึ ง 89 ทุ ก ย อ หน า มี ค วามสํ าคั ญเท ากั น และ
มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ต อ งอ านโดยคํ า นึ ง ถึ ง ข อ กํ า หนดของแม บ ทการบั ญ ชี ในกรณีที่ ไ ม ไ ด ใ ห
แนวปฏิบัติในการเลือ กและการใชนโยบายการบัญชี ให กิจ การถื อปฏิบั ติตามขอ กําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับภาษีเงินได ประเด็น หลัก
ของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดอยูที่การรับรูผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคตจาก
ก. การไดรับประโยชนในอนาคตซึ่งมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและการจายชําระในอนาคตซึ่งมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ และ
ข. รายการและเหตุการณอื่นของงวดปจจุบันที่รับรูในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพยและหนี้สิน คือ กิจการจะตองคาดวาตนจะไดรับ ประโยชนจากมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจะตองจายชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
การไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินดังกลาวจะมีผลทําใหกิจการชําระ
ภาษีเพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รายการนั้นไมกอใหเกิดผลกระทบทางภาษี
กิจ การจะต องบัน ทึกหนี้ สินภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพ ยภ าษีเงินไดร อการตัด บัญชี) โดยมี
ขอยกเวนบางประการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณอื่น ใน
ลักษณะเดียวกันกับที่บัน ทึกรายการและเหตุการณอื่นนั้น ดังนั้นหากกิจการรับรูรายการและเหตุการณอื่ น
ในกําไรหรือขาดทุน กิจการก็จะตองรับรูผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของในกําไรหรือขาดทุนดวยเชนกัน สวน
รายการที่รับรูตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการตองบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวของกับรายการนั้นในสวนของ
เจาของโดยตรงเชนกัน ในทํานองเดียวกัน การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะสงผลตอมูลคาของคาความนิยมหรือจํานวนผลกําไรที่รับ รูจาก
การตอรองราคาซื้อธุรกิจ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดเกี่ยวกับ การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด
จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช การแสดงรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาษีเงินได
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ขอบเขต
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได
ตามมาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ ภาษีเงินได หมายถึ ง ภาษีทั้ง หลายของกิจการทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศที่คํานวณจากกําไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
ตองจาย เนื่องจากการจําหนายเงินกําไรใหแกกิจการที่เสนอรายงาน เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย
ยอหนานี้ไมใช
มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ไม ได กํา หนดวิธีการบัญชีสําหรับ เงินอุดหนุน จากรั ฐบาล (ดูม าตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง การบัญชีสําหรับ เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการ
เปดเผยข อมูลเกี่ยวกับ ความชวยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิต ภาษีจากการลงทุน อยา งไรก็ ดี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากเงินอุดหนุนหรือ
เครดิตภาษีจากการลงทุนดังกลาว

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
กําไรทางบัญชี

หมายถึง

กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น สํ า หรั บ งวด ก อ นหั ก
คาใชจายภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

หมายถึง

กําไร (ขาดทุน ) สํา หรับงวดซึ่ง คํานวณ
ตามเกณฑที่กําหนดโดยหนวยงานจัด เก็บ
ภาษี เพื่อใชคํานวณภาษีเงินไดที่ ตองชําระ
(หรือไดรับคืน)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

หมายถึง

ผลรวมของภาษี เ งิ น ได ของงวดป จ จุ บั น
และภาษี เงิน ไดรอการตัดบัญชีที่ใชในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

หมายถึง

จํานวนภาษี เงินไดที่ต องชําระหรือสามารถ
ขอคืนได ซึ่งเกิดจากกําไร (ขาดทุน) ทาง
ภาษีสําหรับงวด

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หมายถึง

จํ า นวนภาษี เ งิ น ได ที่ กิ จ การต อ งจ า ยใน
อนาคตซึ่ง เกิด จากผลแตกตางชั่ว คราวที่
ตองเสียภาษี
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สิน ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด หมายถึง
บัญชี

จํานวนภาษีเ งิน ไดที่กิจการสามารถขอคืน
ไดในอนาคตซึ่งเกิดจาก
ก.
ข.
ค.

6.

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป

ผลแตกตางชั่วคราว

หมายถึง

ผลแตกตางระหวางมูลคา ตามบั ญชี ของ
สิน ทรัพ ย แ ละหนี้ สิน ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐา น ะท า ง กา ร เ งิ น กั บ ฐ า น ภ า ษี ขอ ง
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น นั้ น ผลแตกต า ง
ชั่ ว คราวอาจจั ด เป น ประเภทใดประเภท
หนึ่งดังตอไปนี้
ก. ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย ภาษี
หมายถึ ง ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่
กิจการตองนําไปรวมเปนรายไดใน
กา ร คํ า น ว ณ กํ า ไ ร ( ข า ด ทุ น )
ทางภาษี สํา หรั บ งวดอนาคต เมื่ อ
กิ จ การได รั บ ประโยชน จ ากมู ล ค า
ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ห รื อ จ า ย
ชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
ข. ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี
หมายถึ ง ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่
กิ จ ก า ร ส า ม า ร ถนํ า ไป หั ก เ ป น
ค า ใช จ า ยในการคํ า นวณกํ า ไร
(ขาดทุ น ) ทางภาษี สํ า หรั บ งวด
อนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชน
จากมูลค าตามบัญชีของสินทรัพย
หรือจ ายชํา ระมูลค าตามบัญชีของ
หนี้สิน

ฐานภาษีของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน

หมายถึง

มูลคาของทรัพยสินหรือหนี้สินทางภาษี
อากร

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ประกอบดวย คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ฐานภาษี
7.

ฐานภาษี ของสิน ทรั พย หมายถึ ง มู ลค าของสินทรั พยที่ กฎหมายภาษีอ ากรยอมให นําไปหักเปน
คาใชจายทางภาษีจากมู ลคาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีเมื่อกิจการไดรับประโยชนจาก
มูลคา ตามบัญชีของสิ นทรัพยนั้น แต หากประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ได รับไมตอ งเสียภาษีเงิน ได
ฐานภาษีของสินทรัพยจะเทากับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย
1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักคาเสื่อมราคาตามภาษีแลวจากงวดกอน ๆ ถึงงวดปจจุบัน
เปน จํานวน 30 มีต นทุ นคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีตอ ไปในรูปของคา
เสื่อ มราคาหรื อจากการถือเปนตน ทุน เมื่ อจํ าหนายเครื่ องจัก ร รายไดที่เกิดจากการใช
เครื่องจักรและกําไรจากการจําหนายเครื่องจักรตองนํามาเสียภาษี สวนผลขาดทุนจาก
การจํ า หน ายเครื่ อ งจั ก รสามารถหั ก เป น ค าใช จ า ยทางภาษี ไ ด ดั ง นั้ น ฐานภาษี ข อง
เครื่องจักรคือ 70
2. ดอกเบี้ยคางรับมีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายได ดอกเบี้ ยเสียภาษีเ งิน ได ตามเกณฑ
เงินสด ฐานภาษีสํ าหรับดอกเบี้ยค างรับ จะเทากับ ศูน ย (สําหรับประเทศไทย รายไดที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ดอกเบี้ ย จะคํ า นวณภาษี ต ามเกณฑ สิ ท ธิ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
การบัญชี)
3. ลูกหนี้การค ามี มูลคาตามบั ญชี 100 รายไดที่เกี่ ยวของรวมอยูในกํ าไรหรือขาดทุ นทาง
ภาษีแลว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การคาจึงเทากับ 100
4. เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี 100 เงินปนผลดังกลาวไมตองนํามา
คํา นวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได รับ สิทธิป ระโยชนทางภาษี หากเปนไป
ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหง ประมวลรัษ ฎากร) ทั้ งนี้มู ลคา ตามบัญ ชีข องสิ นทรัพย
ดัง กล าวสามารถนํ ามาหั ก จากประโยชน เชิ งเศรษฐกิ จไดทั้ ง จํ านวน ดั ง นั้น ฐานภาษี
สําหรับเงินปนผลคางรับจึงเทากับ 100ก
5. ลูกหนี้เ งิน กูยื มมีมู ลคาตามบั ญชี 100 การจายคืน เงินกูไมมีผ ลกระทบตอภาษีเงินได
ดังนั้นฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

8.

ก

ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลคาตามบั ญชีของหนี้สินหั กดวยมู ลค าของหนี้สินที่กฎหมายภาษี
อากรยอมใหนํ าไปหักเป นคา ใช จายไดในอนาคต ในกรณีข องรายได รั บลวงหนา ฐานภาษี ของ
หนี้สินคือ มูลคาตามบัญชีหักดวยจํานวนรายไดที่ไมตองนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เงินปน ผลคาง
รับมีฐานภาษีเ ทากับศูน ย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเทากับ 100 ไมวา
จะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 10/65

ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของหนี้สิน
1. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 หากคาใชจายที่เกี่ยวของถือเปนคาใชจายทางภาษีตาม
เกณฑ เ งิ น สด ฐานภาษี สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยค า งจ า ยจะเท า กั บ ศู น ย (สํ า หรั บ ประเทศไทย
คาใชจายคางจายจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี)
2. ดอกเบี้ยรับ ลวงหนา มีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดที่ เกี่ ยวขอ งตอ งเสียภาษีเ งินไดตาม
เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยรับลวงหนาจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศไทยรายได
ที่เ กี่ยวของกับ ดอกเบี้ยจะคํา นวณภาษี ตามเกณฑสิทธิ ซึ่ งตอ งสอดคล องกับ มาตรฐานการ
บัญชี)
3. คาใชจา ยคางจายมีมู ลคาตามบัญชี 100 คาใชจ ายที่ เกี่ ยวขอ งไดนํ าไปหั กเปน คาใชจา ยทาง
ภาษีแลว ฐานภาษีของคาใชจายคางจายจะเทากับ 100
4. เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มคางจ ายมีมูลคาตามบัญชี 100 เบี้ ยปรับหรือเงินเพิ่มไมสามารถนําไป
หักเปนคาใชจายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากร) ดังนั้น
ฐานภาษีสําหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มคางจายจึงเทากับ 100ข
5. เจ าหนี้ เ งิ น กู ยืม มี มู ล คาตามบั ญ ชี 100 การจ ายคื น เงิ น กู ไ ม มี ผ ลกระทบทางภาษี ดั ง นั้ น
ฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100
9.

รายการบางรายการอาจมี ฐานภาษีได ถึงแมวารายการนั้นจะไมไดรับรู เปนสินทรัพยและหนี้ สินใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน เชน ตนทุนวิจัยซึ่งกิจการรั บรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี
ในงวดบั ญชี ที่ ค าใช จ ายนั้ น เกิ ดขึ้ น แต ยัง ไม สามารถนํ าไปถื อเป นรายจ ายในการคํ านวณกํ าไร
(ขาดทุน) ทางภาษี จนกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนวิจัย (คือ จํานวน
ที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคตได) กับมูลคาตามบัญชี ซึ่งในที่นี้เทากับ
ศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

10.

ในกรณีที่ฐานภาษีข องสิ นทรัพยห รือหนี้สินไมป รากฏให เห็ นอยางชัดเจน กิจการควรใช หลั กการ
พื้น ฐานซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ใช คือ กิจการจะรับ รูหนี้สิน (หรือสินทรัพ ย) ภาษีเ งิน ได
รอการตัดบัญชี ก็ตอเมื่อการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สิน
ตามมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน สงผลใหกิจการตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง)
จากจํ า นวนภาษี ที่ ต อ งจ า ยหากการรั บ ประโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย ห รื อ การชํ า ระหนี้ สิ น นั้ น ไม มี
ผลกระทบทางภาษี เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น ดังตัวอยาง ค ที่แสดง
ไวในยอหนาที่ 52

ข

จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือเงิน
เพิ่มคางจายมีฐานภาษีเทากับศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตา งชั่วคราวที่ใชหักภาษีซึ่งเทากับ 100
ไมวาจะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 11/65

11.

สําหรั บงบการเงิน รวม ผลแตกตา งชั่ วคราวคํา นวณไดโ ดยการเปรีย บเทียบมูลคา ตามบัญชีข อง
สินทรัพยและหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซึ่งฐานภาษีนี้อางอิงจากแบบแสดง
รายการเสีย ภาษีร วมสํา หรับประเทศที่อนุญาตใหยื่น แบบแสดงรายการเสียภาษีร วมได ในบาง
ประเทศ ฐานภาษีอาจอางอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแตละกิจการในกลุมกิจการ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
12.

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน สําหรับงวดป จจุบันและงวดที่ผานมาที่ยัง ไมไดจายชําระตองรับรู
เปนหนี้สิน แตหากจํานวนภาษีที่ไดชําระไปแลวในงวดปจจุบันและงวดที่ผานมามากกวาภาษีที่
ตองชําระสําหรับงวดนั้นๆ ใหรับรูสวนเกินนั้นเปนสินทรัพย

13.

ผลประโยชนที่เกิดจากขาดทุน ทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินไดปจจุบันใน
งวดกอนได ตองบันทึกเปนสินทรัพย (กรณีนี้ยังไมมีในประเทศไทย)

14.

เมื่ อ กิจ การนํ าขาดทุ น ทางภาษี ไ ปใช เ พื่ อ ลดภาษี เงิ น ได ป จ จุ บั น ของงวดก อ น กิ จ การควรรั บ รู
ประโยชน ทางภาษีดัง กลาวเปน สินทรัพยในงวดที่ ขาดทุ นทางภาษีนั้ นเกิดขึ้น เนื่องจากมี ความ
เป น ไปไดคอนข างแน วากิ จการจะไดรั บ ประโยชน จากสิ น ทรั พยดังกลาว และผลประโยชน นั้ น
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
15.

กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ทุกรายการ ยกเวนกรณีที่หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกิดจาก
15.1 การรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก หรือ
15.2 การรับรูเมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากรายการ
15.2.1 ไมใชการรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่เกิด
รายการนั้น
อยางไรก็ตาม สําหรับผลแตกต างชั่วคราวที่ต องเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย
สาขาและบริษัทรวม รวมถึงสวนไดเสียในการรวมคา กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 39

16.

หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพย คือ กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในรู ปของประโยชน เชิ งเศรษฐกิ จที่ จะไหลเขาสู กิ จการในอนาคต ในกรณี ที่ มู ลค าตามบั ญชี ของ
สินทรัพยสูงกวาฐานภาษีของสินทรัพย มูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีสูงกวามูลคา
สินทรั พยที่สามารถนําไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกตางนี้ถื อเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ต องเสีย
ภาษีและภาระที่กิจการจะตองจายภาษีเงินไดในอนาคตจากการนี้ก็คือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 12/65

เมื่อกิจการไดรั บประโยชนจากสินทรั พยซึ่งมูลคาตามบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ต องเสียภาษีที่
เกี่ยวของนั้น จะทําใหกิ จการมี กําไรทางภาษี ผลดังกลาวทําใหเปนไปไดคอนขางแนที่กิ จการจะเสีย
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจายภาษีเงินได ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงกําหนดให
กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่อธิบายไวในยอหนาที่ 15 และ
39
ตัวอยางการพิจารณาผลแตกตางชั่วคราว
สิน ทรั พย ราคาทุน 150 มี มูลค าตามบัญชี 100 คาเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัต รา
ภาษีรอยละ 25
ฐานภาษีของสินทรัพย คือ 60 (ตนทุ น 150 หัก ค าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 กิจการตองมีรายไดที่ตองเสียภาษี
เทากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักคาเสื่อมราคาทางภาษีไดอีกเพียง 60 ดังนั้นกิจการจะตอง
จายภาษีเงินไดเทากับ 10 (40 x 25%) เมื่อไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย
ภาษี 40 กรณีนี้กิจการจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนจํานวน 10 (40 x 25%)
ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายในอนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย
17.

ผลแตกตางชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการตองนํารายไดห รือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไร
ทางบั ญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ต องนําจํา นวนดังกลาวไปรวมคํ านวณกําไรทางภาษีในอีกงวดหนึ่ง
ผลแตกตางชั่วคราวในลักษณะนี้โดยมากเรี ยกวา ผลแตกตางทางระยะเวลา ผลแตกตางชั่วคราว
ตามตัวอยางตอไปนี้จัดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งมีผลทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
17.1 กิจ การนํา รายได ดอกเบี้ยรับ ไปรวมคํา นวณกําไรทางบัญ ชีตามเกณฑสั ดส วนของเวลา แต ใน
บางประเทศกําหนดใหนํารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินไดเมื่อไดรับเงินสด
ในกรณี นี้ฐานภาษี ของดอกเบี้ย คา งรั บที่รับ รูใ นงบแสดงฐานะทางการเงิน จะมีค าเป นศู น ย
เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรับจะไมถือรวมเปนกําไรทางภาษีจนกวากิจการจะไดรับเงินสด
17.2 มูลค าค าเสื่อ มราคาที่ใ ช ในการคํ านวณกํา ไร (ขาดทุน) ทางภาษี อาจแตกตางจากมูล ค า
คาเสื่อมราคาที่ใชในการคํานวณกําไรทางบัญชี ผลแตกตางชั่วคราวในกรณีนี้ จะเทากับผลตาง
ระหว า งมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย กั บ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย ซึ่ ง ฐานภาษี คํ า นวณจาก
ราคาทุนเดิมของสินทรัพยหักดวยจํานวนที่เกี่ยวของทั้งหมดของสินทรัพยที่ก ฎหมายภาษีอากร
ยอมใหนําไปหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดปจจุบันและงวดกอนได หากคาเสื่อมราคา
ทางภาษีมากกวาคาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีขึ้น และ
กิจการตอ งบันทึกเปน หนี้ สินภาษี เงิน ไดร อการตั ดบั ญชี หากคาเสื่อมราคาทางภาษีน อยกวา
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คาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งมีผลทําใหเกิดสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

17.3 กิจการอาจบันทึกตนทุนในการพัฒนาเปน สินทรัพยและทยอยตัด จําหนายในงวดอนาคต
เพื่ อนํ าไปคํ านวณกํา ไรทางบัญชี แตนํ าต นทุน ในการพั ฒนาทั้งหมดไปรวมคํ านวณกําไร
ทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ ในกรณีนี้ ตนทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเทากับ ศูนย
เนื่ องจากไดหั กจากกําไรทางภาษีทั้ งจํานวนแลว ผลแตกตางชั่ วคราวจึง เท ากั บผลตาง
ระหวางมูลคาตามบัญชีของตนทุนในการพัฒนากับฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีคาเทากับศูนย)
18.

ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้
18.1 ตน ทุน ในการรวมธุร กิจ ไดปน สวนให กับ สินทรั พยที่ไดม าและหนี้สินที่ร ะบุไดต ามมูล คา
ยุติธรรม แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพยใหมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่ 20)
18.3 กิจการมีคาความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 21 และ 32)

18.4 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูเ มื่อ เริ่ มแรกแตกตางจากมูล คาตามบัญชีเ มื่อเริ่มแรก
ตัวอยางเชน กรณีที่กิจการไดรับประโยชนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเปนรายการสินทรัพย
ทางบัญชี แตผลประโยชนที่ไดไมตองเสียภาษี (ดูยอหนาที่ 22 และ 33) หรือ

18.5 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาและบริษัทรว ม หรือสวนได เสียในการ
รวมคา แตกตางจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือสวนไดเสียนั้น (ดูยอหนาที่ 38-45)

การรวมธุรกิจ
19.

ดวยขอยกเวนที่ จํากัด สินทรัพยที่ไดม าและหนี้สินที่รั บมาที่ร ะบุ ไดจากการรวมธุ รกิจถูกรับรูดวย
มูล คา ยุติ ธรรม ณ วั นที่ซื้อ กรณีนี้ผ ลแตกตา งชั่ วคราวจะเกิด ขึ้นหากฐานภาษี ของสิน ทรัพย และ
หนี้สิน ดังกลาวไม ได รับผลกระทบจากการรวมธุรกิ จ หรือ ได รับผลกระทบที่แ ตกตาง เชน หาก
กิจการปรับเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเ ทากับมูลคายุติธรรม แตฐ านภาษีข องสิ นทรัพย
ยังคงมีคาเทากับตนทุน เดิมตามบัญชีข องเจาของเดิม ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีขึ้น และตองบัน ทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดร อการตัดบัญชี การรับรูห นี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของคาความนิยม (ดูยอหนาที่ 66)

สินทรัพยที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม
20.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการแสดงมูลคาสินทรัพยบาง
ประเภทดวยมู ลค ายุติธรรม หรื อให ตี ราคาสินทรั พยใหม ได เช น มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในบางประเทศการตีราคาหรือ
การปรับปรุงราคาสินทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรมจะสงผลกระทบตอกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี
สํ า หรั บ งวดป จ จุ บั น ทํ า ให ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย ใ หม จึ ง ทํ า ให ไ ม เ กิ ด
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ผลแตกตางชั่วคราว สําหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพยไมสงผลกระทบ
ตอกําไรทางภาษีในงวดที่ตีราคาหรื อปรับ ปรุงราคาสิน ทรัพย ในกรณีนี้ กิจการจึ งไมต องปรั บปรุง
ฐานภาษี ของสินทรัพ ย อย างไรก็ต ามการไดรั บประโยชน ตามมูลค าตามบัญชีจะส งผลทํ าใหเ กิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่ตองเสียภาษีตอกิจการและจํานวนที่นํามาหั กเปน รายจายทางภาษีไดจะ
แตกตางจากมู ลคาที่กอให เกิ ดประโยชน เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นผลแตกตางระหว างมูลคาตามบัญชี
ของสิน ทรั พ ยที่ ตีราคาใหม กับ ฐานภาษี ถือ เป น ผลแตกต างชั่วคราว ซึ่ งจะตอ งรั บ รู เปน หนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ดวย
20.1 กิจการไมมีความตั้งใจที่จะจําหนายสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคา
ตามบัญชีที่ตี ใหมข องสิน ทรัพยโ ดยการใช สินทรัพย ซึ่ งจะกอ ให เกิดรายไดท างภาษีที่สูง
กวาคาเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในงวดอนาคต หรือ
20.2 กิจการสามารถชะลอการจายภาษีเงินไดของกําไรฝายทุ นออกไป หากนําเงิ นที่ไดจากการ
ขายไปลงทุนในสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับกรณีนี้ กิจการยังคงมีภ าระภาษี
เงินได เมื่อกิจการขายสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงนั้นไป หรือนําสินทรัพยดังกลาวไปใช

คาความนิยม
21.

คาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลคาตามยอหนาที่ 21.1 ที่สูงกวามูลคาตามยอหนาที่ 21.2
ดังตอไปนี้
21.1 ผลรวมของ
21.1.1 สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเปนไปตามการโอนใหตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งปกติ
รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
21.1.2 มู ล ค า ของสว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม ในกิ จ การของผู ถู ก ซื้ อ ที่ รั บ รู ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การ
รวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และ
21.1.3 มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจตามสัดสวนความเปนเจาของในผูถูกซื้อที่ถือโดย
ผูซื้อไวกอนแลวในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้น ๆ
21.2 มู ล ค าสุ ท ธิข องสิน ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าและหนี้ สินที่ ร ะบุ ไ ด ณ วั น ที่ ซื้ อธุ ร กิ จ ที่ วั ดมู ล ค าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อ
มีการประกาศใช)
หนวยงานจัด เก็บ ภาษี อากรหลายแหงไมอนุญ าตใหนําส วนที่ ลดลงของคา ความนิยมมาหักเปน
รายจ ายในการคํ านวณกําไรสุ ท ธิ ท างภาษี (รวมทั้ งกรณีป ระเทศไทย) นอกจากนี้ ใ นประเทศ
ดังกลาว ราคาทุนของคาความนิยมถือเปนรายจายทางภาษีไมไดเมื่อบริษัท ยอยจําหนายธุรกิจนั้ น
ออกไป ในกรณีนี้คา ความนิยมจะมี ฐานภาษีเปน ศูน ย และผลตา งระหวางมูล คาตามบั ญชี ของ
คาความนิยมกับฐานภาษีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี อยางไรก็ตาม
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มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรู หนี้ สินภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีที่ เปนผลจาก
กรณีดั งกลาว เนื่องจากค าความนิยมเป นเพียงมู ลคาคงเหลือ (จากผลตางของตน ทุน การซื้อกับ
มูลคายุติธรรมของสิ่งที่ซื้อ) และหากมีการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะทําใหมูลคาตาม
บัญชีของคาความนิยมเพิ่มขึ้น
21ก. การลดลงในภายหลั ง ของหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ ไ ม ไ ด รั บ รู เ นื่ อ งจากเกิ ด จาก
คาความนิยมที่รับรูเมื่อเริ่มแรก ถือวาเปนผลจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยเชนกัน ดังนั้น จึงไมให
รับรู ห นี้ สิน ภาษี เงิน ไดรอการตัด บั ญชี ตามยอ หนาที่ 15.1 ตั วอยา งเช น ในการรวมธุรกิ จ หาก
กิจ การรั บรูค าความนิยมจํานวน 100 บาท ซึ่งมี ตน ทุน 100 แต ฐานภาษีเท ากับ ศูนย ยอ หนา ที่
15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในกรณีนี้หากภายหลังกิจการรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 20 บาท จํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษีที่
เกี่ยวกับคาความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เปน 80 บาท ทําใหมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูลดลงดวย การลดลงของหนี้สินภาษีเ งินไดร อตัดบัญชีที่ไมไดรับ รูดัง กลา ว
เกี่ ย วข อ งกั บ ค า ความนิ ย มที่ รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรก ดั ง นั้ น จึ ง ไม อ นุ ญ าตให กิ จ การรั บ รู ต าม
ยอหนาที่ 15.1
21ข. หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี สํ า หรั บ ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
คาความนิยมใหรับ รูไดหากไมไดเกิดขึ้นจากการรับ รูเมื่อเริ่ม แรกของคา ความนิยม ตัวอยางเชน
หากในการรวมธุร กิจ กิจการรับรูคาความนิยมจํานวน 100 บาท หักเปนคาใชจายทางภาษีไดใน
อัตรารอยละ 20 ตอปนับ ตั้งแตปที่ไดมา ฐานภาษีของคาความนิ ยมจะเทากับ 100 บาท ณ วันที่
รับรูเริ่ม แรกและเทากั บ 80 บาท ณ สิ้นปที่ไดมา หากมูลคาตามบั ญชีของคาความนิยมคงเหลือ
ณ สิ้นป ไมเปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 บาท ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจํานวน 20 บาท
จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปนั้น เนื่องจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีนั้น ไมเกี่ยวกับกับคาความนิยม
ที่รับรูเมื่อเริ่มแรก กิจการจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก
22.

ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยและหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เชน ในกรณีกิจการ
ไมสามารถนําตนทุนของสินทรัพยบางสวนหรือทั้งหมดไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษี เปนตน วิธีการทางบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวขึ้นอยูกับลักษณะของรายการ
ที่ทําใหตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก ดังตอไปนี้
22.1 ในการรวมธุ ร กิ จ กิ จ การต อ งรั บ รู ห นี้ สิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี
ซึ่งจํานวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอจํานวนคาความนิยมหรือจํานวนของมูลค ายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อสวนที่สูงกวาตนทุน
ในการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้ น มีผลกระทบตอ กํา ไรทางบัญชี หรื อกําไรทางภาษี กิจ การตองรับ รู
สิน ทรั พ ยห รื อหนี้ สิน ภาษีเงิ น ได ร อการตั ดบั ญชี รวมทั้ งต อ งรั บ รู ค าใชจ ายหรื อรายได
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนดวย (ดูยอหนาที่ 59)
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22.3 หากรายการที่ เกิดขึ้น ไมใชการรวมธุ รกิจ และไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร
ทางภาษีและถารายการนั้นไมอยูในขอยกเวนที่แสดงไวในยอหนาที่ 15 และ 24 กิจการ
ตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหรือหนี้สินดวยยอดเดียวกัน อยางไรก็ตามรายการปรับปรุงดังกลาวจะสงผลให
งบการเงินมีความโปรงใสนอยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมอนุญาตใหกิจการ
รับรูหนี้สิน หรือ สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังกลาว ไมวาจะเป นการรับรู
เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรูภายหลัง (ดูตัวอยางประกอบขางลาง) นอกจากนี้ กิจการยังไม
สามารถบั นทึก การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นภายหลั งที่ เกิดกับ ในบัญชีสิ นทรัพ ยหรือ หนี้ สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้น เมื่อสินทรัพยนั้นมีการสึกหรอและเสื่อมราคา

ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 22.3
กิจ การตั้ งใจจะใช สิน ทรั พยที่มี ราคาทุ น 1,000 ตลอดอายุก ารใช งาน 5 ป หลังจากนั้นจะ
จําหน ายสิน ทรัพ ยนั้ นตามมู ลคาคงเหลือเท ากั บ ศูน ย อั ตราภาษีเงิ นไดเทากับ ร อยละ 40
คา เสื่ อมราคาสินทรั พยไม สามารถถือเปนคา ใช จายทางภาษี และในการจําหนายสิน ทรั พย
กําไรจากการจําหนายไมตองเสียภาษี และขาดทุนจากการจําหนายเปนรายจายทางภาษีไมได
เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการจะมีรายไดทางภาษีเทากับ
1,000 และตองเสียภาษีเทากับ 400 แตกิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่เกิดขึ้นจํานวน 400 เนื่องจากกรณีนี้ เปนผลจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก
ในปตอไปมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเทากับ 800 หากกิจการมีรายไดทางภาษีเทากับ 800
กิจการตองเสียภาษีจํานวน 320 กิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน
320 เพราะกรณีนี้เปนผลมาจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก
23.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีก าร
ประกาศใช) กําหนดใหผู ออกตราสารแบบผสม (เชน หุน กูแ ปลงสภาพ) จัดประเภทส วนของ
ตราสารที่ เ ป น หนี้ สิน เป น หนี้ สิน และสว นที่ เป น สว นของทุ น เป นส วนของทุ น ในบางประเทศ
ฐานภาษีของส วนประกอบที่เปนหนี้สินในการรับ รูเ ริ่มแรกจะเทากับ มูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของ
ผลรวมของสวนประกอบที่เปนหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะเกิดจาก
การรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบที่เปนทุนซึ่งแยกออกจากสวนประกอบที่เปนหนี้สิน ดังนั้นกรณีนี้
จึงไมอยูในขอยกเวนตามยอหน าที่ 15.2 และกิ จการต องรั บรูห นี้สิน ภาษีเงิ นไดรอการตัดบัญชี
นอกจากนี้ยอหนาที่ 61ก. กําหนดวา กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง
สวนของทุนและยอหนาที่ 58 กําหนดวา กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นภายหลังเปนคาใช จายหรือรายไดภ าษีเ งินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุน
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ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
24.

กิจการตองรั บรูสิน ทรัพย ภาษีเ งิน ได รอการตัด บัญชี สําหรับผลแตกตางชั่ว คราวที่ใชหักภาษี
ทุ ก รายการ โดยรับ รู เ ท า กั บ จํ า นวนที่ เ ป น ไปได ค อ นข า งแน ว า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี
เพี ยงพอที่ จะนํ าผลแตกต างชั่ วคราวนั้ นมาใช หั กภาษี ได ทั้ งนี้ กิ จการต องไม รั บรูสิน ทรั พย
ภาษี เงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากการรั บ รู เ ริ่ ม แรกของสิน ทรั พ ย ห รื อหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จาก
รายการตอไปนี้
24.1 รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษี
อยางไรก็ต าม หากผลแตกตางชั่วคราวที่ ใช หักภาษี นั้นเกี่ ยวของกั บเงิน ลงทุน ในบริษั ทยอ ย
สาขา บริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามยอหนาที่ 44

25.

หลั กการพื้ น ฐานของการรั บ รู ห นี้สิน คื อ กิ จ การจะต อ งสูญเสียทรั พ ยากรในรู ป ของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สินในงวดอนาคต มูลคาบางสวนหรื อทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป
นั้นอาจนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรูหนี้สินนั้น
ได ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษีของหนี้สินขึ้น
ซึ่งจะทําใหเกิด สินทรัพย ภาษีเ งิน ได รอการตัดบั ญชี เปน จํา นวนเทากั บภาษีเงินไดที่ กิจการจะได
รับ คืนในอนาคตเมื่อสวนของหนี้สินนั้นสามารถนํ าไปหัก จากกําไรทางภาษีไ ด ในทํ านองเดียวกัน
หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมีนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางจะทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะไดรับคืนในอนาคต
ตัวอยาง
กิจการบันทึกตนทุน คาประกัน คุณภาพสินคาคางจายเปนหนี้สินจํานวน 100 ในการคํานวณ
ภาษี กิ จ การไม ส ามารถนํ า ต น ทุ น ค า ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค า ไปหั ก เป น ค า ใช จ า ยจนกว า
จะจายจริง อัตราภาษีเทากับรอยละ 25
ในกรณีนี้ฐานภาษีของหนี้ สินเปนศูนย (มูลคาตามบัญชี 100 หัก ดว ยมูลคาหนี้สินที่กิจการ
สามารถนําไปหักเปนค าใช จายในการคํานวณภาษีไดใ นอนาคต) เมื่อกิจการจายชํ าระหนี้สิน
ตามมูลคาตามบัญชีจะทําใหกําไรทางภาษีในอนาคตลดลงเทากับ 100 และภาษีที่ตองจายใน
อนาคตจะลดลง เทากับ 25 (100 x 25%) ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี
ศูนย เปนผลต างชั่ว คราวที่ใช หักภาษีมีจํานวนเท ากับ 100 ดังนั้น กิจ การจึงตอ งบั นทึ ก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 25 (100 x 25%) หากมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะไดรับประโยชนจากการลดลงของจํานวน
ภาษีที่ตองจายดังกลาว
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26.

ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้
26.1 ผลประโยชนของพนัก งานเมื่อเกษียณอายุถือเปนคาใชจา ยในการคํานวณกําไรทางบัญชี
เนื่องจากพนักงานใหบริการแกบริษัท แตจะสามารถนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณ
กํ า ไรทางภาษี ไ ด ก็ ต อ เมื่ อ กิ จ การจ า ยเงิ น สมทบให ก องทุ น หรื อ เมื่ อ กิ จ การจ า ยเงิ น
ผลประโยชน ภายหลัง การเลิกจางใหแ กพนั กงาน ในกรณีนี้ จะเกิดผลแตกตา งชั่วคราว
ระหวางมูลคา ตามบัญชี ของหนี้ สิน กับ ฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีข องหนี้สิน มักมีคาเปนศูน ย
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีดังกลาวจะกอใหเกิด สินทรัพ ยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ซึ่งกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรู ปของคาใชจายที่สามารถนําไปหักจากกําไร
ทางภาษีเมื่อกิจการจายเงินสมทบเขากองทุนหรือจายเงินผลประโยชนใหแกพนักงาน
26.2 กิ จการรั บ รู ตน ทุ น ในการวิจั ยเป น คาใช จ ายในการคํานวณกํ าไรทางบั ญชี ในงวดที่ เกิ ด
รายการ แตอ าจไมส ามารถนําจํา นวนดัง กล าวไปหักในการคํา นวณกํ าไร (หรือ ขาดทุ น)
ในทางภาษีไดจ นกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตน ทุน ในการวิจัย
(จํานวนที่ก ฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคต) กับมูลคาตาม
บั ญ ชี ซึ่ ง เท ากั บ ศูน ย ถื อ เป น ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด สิน ทรั พ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
26.3 ดว ยข อยกเวนที่ จํ ากั ด กิจการรับรู สินทรั พยที่ ไดรั บ มาและหนี้สินที่ระบุ ได จ ากการรวม
ธุรกิ จด วยมูลคายุ ติธรรม ณ วั นที่ซื้ อธุ รกิ จ หากกิจ การรั บ รูห นี้สิน ณ วั นที่ไ ดรับ มาแต
ยัง ไม สามารถนํ าตน ทุ นที่เกี่ยวของไปหัก เปนค าใชจ ายในการคํ านวณกํา ไรทางภาษี ไ ด
จนกวาจะถึง งวดถัด ไป ในกรณีนี้ จะเกิ ดผลแตกตา งชั่ วคราวที่ใ ชหักภาษี และสิน ทรั พย
ภาษีเงินได รอการตัดบัญชีขึ้น นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นได
หากมู ลคายุติธรรมของสินทรั พยที่ไ ดรั บมามีมูลคาต่ํากวาฐานภาษี สินทรัพยภ าษีเงินได
รอการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากทั้ ง สองกรณี ข า งต น จะส ง ผลกระทบต อ ค า ความนิ ย ม
(ดูยอหนาที่ 66)
26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพยบางรายการดวยมูลคายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม โดยไมมี
การปรับ ปรุงเพื่อวั ตถุประสงคท างภาษี (ดูยอหนาที่ 20) ในกรณีนี้ จะเกิดผลแตกตา ง
ชั่วคราว ที่ใชหักภาษีขึ้น หากฐานภาษีของสินทรัพยมีจํานวนมากกว ามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น

27.

การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะมีผลทําใหกําไรทางภาษีสําหรับงวดอนาคต
ลดลง อยา งไรก็ต ามกิ จการจะไดรั บผลประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจ ในรู ปของภาษีเงินได ที่ จา ยลดลง
ก็ตอเมื่ อกิ จ การมีกําไรทางภาษีม ากเพี ยงพอที่ จ ะนํารายการนั้ นมาหักได ดั งนั้น กิจ การจะรั บ รู
สินทรัพยภาษีเ งินไดรอการตัดบั ญชี ก็ตอเมื่ อมี ความเป นไปได คอนขางแน วากิจการจะมี กําไร
ทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมาหักได

28.

มีค วามเปนไปไดวากิ จการจะมีกํ าไรทางภาษี เพี ยงพอที่ จะใชผ ลแตกตา งชั่ วคราวที่ใ ชหัก ภาษีไ ด
ก็ตอ เมื่อกิจการมี ผลแตกตางชั่ วคราวที่ ตองเสียภาษี และมี ห นวยงานจัดเก็บ ภาษีเดีย วกัน และ
หนวยภาษีเดียวกันซึ่งมีจํานวนที่เพียงพอและคาดวาจะเกิดการกลับรายการ
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28.1 ในงวดเดียวกั นกั บงวดที่คาดว าจะมีการกลับรายการของผลแตกต างชั่วคราวที่ ใชหักภาษี
หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิด จากสิ นทรั พยภาษีเงินไดร อการตัดบั ญชีสามารถยกไปใช
ประโยชน ไ ด ซึ่ ง อาจเป น งวดภาษี ใ นอดี ต หรื อ ในอนาคต (กรณี ก ฎหมายภาษี ไ ทย
จะอนุญาตใหเฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไมเ กิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ยอนหลังไป
ลดกําไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคตเทานั้น)
ในกรณีดังกลาว กิจการรับรู สินทรัพยภ าษีเ งินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษีเกิดขึ้น
29.

หากกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับหนวยงานจัดเก็บภาษีและหนวยภาษี
เดียวกันไมเพียงพอ กิจการสามารถรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังตอไปนี้
29.1 เมื่ อมี ความเป นไปไดคอนขางแนวากิจ การจะมี กําไรทางภาษีที่ เกี่ ยวขอ งกั บหนวยงาน
จัดเก็บภาษีและหนวยภาษีหนวยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการ
ของผลแตกตางชั่ วคราวที่ ใชหักภาษี (หรื อในงวดที่ ขาดทุน ทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย
ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี สามารถยกไปใช ป ระโยชน ไ ด ซึ่ ง อาจเป น งวดในอดี ต หรื อ
ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยใหใชป ระโยชนไดเ ฉพาะการนําขาดทุน สุทธิยกมา
ไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีใ นงวดอนาคต) ในการประเมินวากิ จการจะมี
กําไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม กิจการจะไมพิจารณาจํานวนที่ตองเสียภาษี
ที่เ กิดจากผลแตกตา งชั่ วคราวที่ นําไปหักภาษีซึ่ งคาดวา จะเกิ ดในงวดอนาคต เนื่องจาก
สินทรัพยภาษีเงินไดร อการตัดบั ญชีที่เกิ ดขึ้ นจากผลแตกต างชั่วคราวในอนาคตนั้น ตอ ง
อาศัยกําไรทางภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีดังกลาวเชนกัน หรือ
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําใหกิจการมีกําไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได

30.

การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่ กิจ การปฏิ บั ติเพื่อ สรางหรื อเพิ่ มกํ าไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ง กอนที่ขาดทุนทางภาษีห รือเครดิต ภาษีจะหมดประโยชนลง เชน ในบางประเทศกิจการ
สามารถสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีไดโดย
30.1 เลือกวาจะจายภาษีจากรายไดดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสดหรือเกณฑคงคาง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกรองการหักคาใชจายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรือ ขายและเช ากลับคืนสินทรัพ ยที่ มีร าคาเพิ่ มขึ้น แตกิจ การไม สามารถปรั บ ปรุ ง
ฐานภาษีของสินทรัพยดังกลาวเพื่อสะทอนราคาที่เพิ่มขึ้น
30.4 ขายสินทรัพยที่กอใหเ กิดรายไดที่ไมตองเสียภาษีออกไป (เชน ในบางประเทศรายไดจาก
พัน ธบัตรรัฐ บาลไม ตอ งเสีย ภาษี) เพื่ อนํ าเงิน ไปซื้อ เงินลงทุน ที่ กอ ให เกิดรายไดที่ ตอ ง
เสียภาษีแทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 20/65

ถึงแม วาการวางแผนทางภาษีเ ปน การขยับกํา ไรทางภาษีจากงวดอนาคตใหขึ้น มาอยูในงวดกอน
หนา การนํ าผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิต ภาษี ไปใช ประโยชนก็ยัง ขึ้น อยูกั บผลกํ าไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกิดจากแหลงอื่น นอกเหนือจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดในอนาคตดวย
31.

ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมาไมนาน ใหกิจการพิจารณาแนวทางตามที่กลาว
ในยอหนาที่ 35 และ 36

32.

ยอหนานี้ไมใช

คาความนิยม
32ก. ถามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุร กิจนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางที่เกิดขึ้น
จะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับ รู เริ่ มแรกของค าความนิยมควรจะรั บรูเ ป นสว นหนึ่งในการบันทึกบัญชีสําหรั บการรวมธุรกิจ
ซึ่ ง มู ล ค า ขึ้ น อยู กั บ ความเป น ไปได ที่ ว า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี เ พี ย งพอที่ จ ะใช ป ระโยชน
ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก
33.

มีสถานการณหนึ่งที่สินทรัพยภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่ มแรก
คือ กรณีที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมตอ งเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจ การนํา
เงินอุ ดหนุนดังกลาวไปหักจากมู ลค าตามบัญชีข องสิ นทรัพ ย แตใ นทางภาษีกิ จการไมสามารถนํา
มูลคาเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาเสื่อ มสภาพของสิ นทรัพ ย (ซึ่งเทากับ ฐานภาษี)ได มูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยจึงต่ํากวาฐานภาษีและทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีขึ้น หรือในอีก
กรณี หนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเปนรายไดรอการตัดบัญชี ซึ่งทําใหเกิดผลตาง
ระหวางรายไดรอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซึ่งมีคาเปนศูนย จึงทําใหเกิดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่
ใชหักภาษีขึ้ น ทั้งนี้ไ มวากิ จการจะใช วิธีการนําเสนออยางไรก็ต าม กิจการไมสามารถรั บรูรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีได ดวยเหตุผลตามที่กลาวใน ยอหนาที่ 22

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช
34.

กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุน ทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยัง
ไมไดใชเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชดังกลาวไปใชประโยชนได

35.

หลักเกณฑที่ใชใ นการรับรูสิ นทรัพยภาษีเ งินไดร อการตัดบัญชีซึ่งเกิด จากผลขาดทุน ทางภาษีที่ ยัง
ไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมใช เปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษี แตทั้งนี้การที่กิจการมีผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยัง ไมไดใ ช เปน หลักฐานสําคั ญที่แ สดงวากิ จการอาจจะไมมี กํา ไรทางภาษี ในอนาคต
ดังนั้น หากกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมา กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ เ กิ ด จากผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช หรื อ เครดิ ต ภาษี ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช ไ ด เท า ที่ กิ จ การ
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มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเพียงพอ หรือมีห ลักฐานที่เชื่อไดว ากิจการจะมี กําไรทางภาษี
เพี ยงพอที่ จะนําผลขาดทุ นทางภาษี ที่ยั งไมได ใช หรือเครดิต ภาษี ที่ยังไมได ใช มาใชป ระโยชนไ ด
ในสถานการณ ข า งต น ย อ หน า ที่ 82 กํ า หนดให กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ มู ล ค า
ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูรายการ
36.

กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑตอไปนี้ในการประเมินความนาจะเป นวากิจการจะมีกํา ไรทางภาษี
เพี ยงพอที่ จ ะนํ า ผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช หรื อ เครดิ ต ภาษี ที่ ไ ม ไ ด ใ ช ไ ปใช ป ระโยชน
ไดหรือไม
36.1 กิจการมีผ ลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับหน วยงานที่จัดเก็ บภาษีและ
หน วยเสียภาษีเดี ยวกัน ในจํ านวนที่ เพี ยงพอที่ จะนํ าขาดทุนทางภาษีที่ยังไม ไ ดใชห รื อ
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชไปใชประโยชนไดกอนที่จะหมดอายุหรือไม
36.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนหรือไมวากิจการจะมีกําไรทางภาษีกอนที่ผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชจะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุนทางภาษี ที่ ยัง ไมได ใช นั้น เกิด จากสาเหตุที่สามารถระบุไดแ ละเหตุก ารณนั้ น
ไมนาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม
36.4 กิจ การมี การวางแผนภาษี (ดูยอ หนาที่ 30) เพื่ อสรา งกํ าไรทางภาษีใหเ กิดขึ้ นในงวด
ที่สามารถนําผลขาดทุน ทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ไปใชประโยชน
ไดหรือไม
หากไม มี ค วามเป น ไปได ค อ นข างแนว า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี ที่ เ พี ยงพอที่ จ ะใช ป ระโยชน
จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชทั้งหมด กิจการไมควรรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับสวนนั้น

การนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูมาประเมินใหม
37.

ทุกวัน ที่ สิ้น รอบระยะเวลาที่ รายงาน กิ จการตองประเมินสิน ทรัพยภ าษี เงินไดรอการตัด บั ญชี ที่
ยังไม ได รั บ รู ใหม และกิจ การจะรั บ รู สินทรั พย ภ าษีเงิน ไดร อการตัดบั ญชี ที่ ยัง ไม ได รั บ รู นั้น ได
ตามจํา นวนที่มีความเปน ไปไดคอนขางแนวากิจ การจะมี กําไรทางภาษีใ นอนาคตที่จะทําให ไดรับ
ประโยชน ใ นอนาคตจากสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ดั ง กล า ว ตั ว อย า งเช น การที่
สถานการณทางการคาปรับตัวดีขึ้นอาจสงผลใหกิจการมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู
สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ าหนดไว ใ นย อ หน าที่ 24 หรื อ 34
อีก ตัวอย างหนึ่งคือ การที่กิ จการตอ งประเมิน สิน ทรั พยภ าษี เงิน ไดร อการตัดบั ญชีใหม ณ วันที่
รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแลว (ดูยอหนาที่ 67 และ 68)

เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา
38.

ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม
หรือสวนไดเสียในการรวมคา (ซึ่งหมายถึง สว นแบงของบริษัทใหญ หรื อส วนแบงของผู ลงทุ น
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ในสินทรัพยสุท ธิของบริษัทยอย สาขา บริ ษัทรวม หรือการรวมคา ซึ่งรวมถึงมู ลคาตามบัญชีของ
คาความนิยมด วย) มีจํ านวนแตกตางจากฐานภาษี (ซึ่ง มัก เทากับราคาทุน) ของเงินลงทุน หรือ
สวนไดเสีย ผลแตกตางนี้อาจเกิดขึ้นไดในหลายสถานการณ เชน
38.1 บริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และการรวมคามีกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราตา งประเทศ ในกรณีที่บ ริ ษัท ใหญและ
บริษัทยอยไมไดตั้งอยูในประเทศเดียวกัน
38.3 การลดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ในงบการเงิ นรวม จํานวนของผลแตกตางชั่ว คราวอาจต างจากผลแตกตางชั่ วคราวที่ เกี่ยวขอ ง
กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ หากบริษัทใหญบัน ทึก เงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทใหญดวยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
39.

กิจการต องรั บ รู หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได รอการตั ด บั ญ ชี ของผลแตกต างชั่ ว คราวที่ ต องเสีย ภาษี
ทุ ก รายการที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อย สาขาและบริ ษั ท ร ว ม และสว นได เ สี ย
ในการรวมคา ยกเวนเมื่อเขาเงื่อนไขทั้งสองขอ ดังตอไปนี้
39.1 บริษั ทใหญ ผู ล งทุ น หรื อผู รว มค า สามารถควบคุ ม ระยะเวลาในการกลับ รายการ
ของผลแตกตางชั่วคราว และ
39.2 มี ค วามเป น ไปได ค อนขา งแน ว าจะไม มี การกลับ รายการของผลแตกต างชั่ว คราว
ในอนาคตอันใกล

40.

เนื่องจากโดยปกติบริษัท ใหญเปนผูควบคุมนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทใหญ
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนนั้น
(รวมถึงผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไมไดจัดสรรและจากผลตางในการแปลงคาเงินตรา
ตา งประเทศ) เกิด ขึ้น เมื่ อใด นอกจากนี้ ในทางปฎิ บั ติ บริษั ท ใหญมั ก จะไมสามารถประมาณ
จํานวนภาษีเ งิน ได ที่จ ะตอ งจาย เมื่ อมีการกลั บ รายการของผลแตกตางชั่ วคราว ดวยเหตุนี้ เมื่ อ
บริษัทใหญตัดสินใจที่จะไมใหมีการจัดสรรกําไรของบริษัทยอยในระยะเวลาอนาคตอันใกล บริษัท
จึงไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ขอกําหนดในยอหนานี้สามารถนําไปถือปฏิบัติ
กับเงินลงทุนในสาขาดวย

41.

กิจการวัดมูลคาสิน ทรัพ ยและหนี้สินที่ ไมเป นตัว เงินดว ยสกุล เงินที่ใ ชดํ าเนิน การ (ดูม าตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่อ ง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอั ตราแลกเปลี่ย น
เงิน ตราต างประเทศ (เมื่ อ มี การประกาศใช ) ) หากกิ จ การตอ งคํ านวณกํ าไรขาดทุ น ทางภาษี
ดว ยสกุลเงินที่ต างกัน (ซึ่ง มีผลใหฐานภาษี ของสิ นทรัพยแ ละหนี้สินที่ไมเปนตัว เงิน ของกิจ การ
ตางกันดวย) แลววัด มูลคาด วยสกุลเงินที่ ตางกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทํ าให
เกิ ดผลแตกตา งชั่ วคราวซึ่งทําใหกิ จการตอ งรั บรู หนี้สิน หรือ สิน ทรั พย ภาษีเ งิน ได รอการตัด บัญชี
(ดูเ งื่อ นไขตามยอหนาที่ 24) และจะรั บรูเปนรายไดหรื อค าใชจ ายภาษีเ งิน ได รอการตัด บัญชี
ที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58)
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42.

ผูล งทุ น ในบริษัทร วมที่ไม สามารถควบคุม กิจ การนั้นได และมั กจะไม สามารถกํ าหนดนโยบาย
การจายเงินปน ผลได ดั งนั้นหากไมมี ขอ ตกลงพิ เศษที่กํา หนดวาบริษัท รวมจะไมจายเงิน ปนผล
ในอนาคตอัน ใกล ผูลงทุ น ตอ งรั บ รู ห นี้สิน ภาษีเงิ น ไดรอการตัด บั ญชี ที่เกิด ขึ้นจากผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับ เงินลงทุน ในบริษัทรวม ในบางกรณีผูลงทุนอาจไมสามารถ
ประเมินจํานวนภาษีเงินไดที่จะตอ งชําระในกรณีที่ได รับ ประโยชนจากเงิน ลงทุน ในบริษัทรวมได
แตสามารถประเมิน จํานวนขั้ นต่ําและระบุไดวา ภาษีที่ ตองจายเทากับ หรือสูงกวาจํานวนขั้นต่ําได
ในกรณีนี้จะใชจํานวนที่ประเมินนี้วัดมูลคาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

43.

ขอตกลงระหวางผูร วมคาในการร วมคามั กเกี่ยวข องกั บการแบ งป นกํ าไรและข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บ
การแบงปนกําไรจะวาต องได รับการอนุมัติ เปนเอกฉันท หรืออนุ มัติโดยเสียงสวนใหญตามจํ านวน
ที่ระบุ หากผูรวมคาสามารถควบคุมการแบงปนกํ าไรไดและมีความเปนไปไดคอนข างแนวากิจการ
จะไมมีการแบงปนกําไรในอนาคตอันใกล ผูรวมคาไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

44.

กิจการตอ งรั บรูสินทรัพยภ าษี เงิน ได รอการตัด บัญชี สํา หรับผลแตกตา งชั่ วคราวที่ใชหักภาษี
ทุ ก รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย สาขา และบริ ษั ท ร ว ม และส ว นได เ สี ย
ในการรวมคา ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได

45.

ในการตัดสินวา กิจการควรรับรู สินทรัพยภาษีเงิ นไดร อการตัดบัญชี สํ าหรับผลแตกตางชั่ วคราว
ที่ ใ ช หั ก ภาษี ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย สาขา และบริ ษั ท ร ว ม และส ว นได เ สี ย
ในการรวมคาหรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลคา
46.

กิจการตองวัดมูลคาหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและงวดกอนตาม
จํานวนที่ ค าดว าจะตองจา ยชํา ระแก (หรือไดรับคืน จาก) หนวยงานจัดเก็บ ภาษี โดยใช
อัต ราภาษี (และกฎหมายภาษีอ ากร) ที่บัง คับใช อยูหรื อที่คาดวาจะมีผลบังคับ ใชภายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

47.

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินได รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี เงินไดรอการตัดบัญชี
ด ว ยอั ต ราภาษี สํ า หรั บ งวดที่ กิ จ การคาดว า จะได รั บ ประโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได
รอการตั ด บั ญ ชี ห รื อ ในงวดที่ กิ จ การคาดว า จะจ า ยชํ า ระหนี้ สิ น ภาษี โดยใช อั ต ราภาษี
(และกฎหมายภาษี อากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดได คอนขางแนว าจะมีผลบังคั บใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

48.

ปกติกิ จ การจะวัด มู ลค าสิน ทรั พ ยและหนี้ สิน ภาษีเ งินไดข องงวดป จจุ บั น รวมทั้ งสิน ทรั พ ยและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชแลว
แตใ นบางประเทศ การประกาศใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมีผ ลกระทบ
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สําคัญตอการบังคับใชจริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนตอมา ในกรณีเชน นี้ กิจการ
ตองวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาล
ประกาศ
49.

หากกิจการตองเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกตางกันสําหรับกําไรในแตละระดับ กิจการตองวัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเ งินไดร อการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดวาจะตองใช กับกําไร
ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กิจการคาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว

50.

ยอหนานี้ไมใช

51.

การวัด มูลคาของหนี้สิน และสินทรัพยภ าษีเ งิน ไดรอการตัดบั ญชีตองสะท อนถึ งผลกระทบ
ทางภาษี ที่จะเกิด จากลักษณะวิ ธีการที่ กิจการคาดว าจะไดรับ ประโยชนจากสิ น ทรัพย หรือ
จะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

52.

ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะไดรับ ประโยชนจ ากสินทรัพ ยหรือ จายชําระหนี้สิน อาจสงผล
กระทบตอรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
52.1 อัตราภาษี ที่ ใช เมื่อกิจการไดรั บประโยชน จากสิน ทรัพยหรือจายชํ าระหนี้สินตามมู ลค า
ตามบัญชี
52.2 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
ในกรณีนี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตั ด บั ญ ชี โ ดยใช อั ต ราภาษี แ ละฐานภาษี ที่ ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะที่ กิ จ การได รั บ ประโยชน
จากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน
ตัวอยาง ก (ตัวอยาง ก นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวางอัตรา
ภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)
สินทรัพยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 แตมีฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นนี้มีขอสังเกตวา กรณีที่
มีกําไรจากการจํา หนายสินทรัพยกิจการคํานวณภาษีโดยใชอั ตราภาษีรอ ยละ 20 ซึ่งไมเ ทากับ
อัตราภาษีในกรณีอื่นที่เสียภาษีอัตรารอยละ 30
ตามตัวอยาง กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดวาจะจําหนายสินทรัพยเมื่อไมใชงานตอไป กิจการจะรับ รูหนี้สินภาษีเงินไดร อการตัดบัญชี
เทากับ 12 (คํา นวณจาก 40 x 30%) หากกิจ การคาดวาจะไมขายสิน ทรั พย แตจ ะไดรั บ
ประโยชนจากสินทรัพยมูลคาตามบัญชีโดยการใชงานสินทรัพยนั้นแทน
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ตัวอยาง ข (ตัวอยางนี้ใหอางอิงไดกับมาตรา 65 ทวิ(3) แหงประมวลรัษฎากร อยางไรก็ตาม
ประเทศไทยไมมีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
โดยคํานวณจากราคาขายหักดวยตนทุนทางภาษี)
สินทรัพยราคาทุ น 100 มีมู ลค าตามบัญชี 80 ซึ่ งกิจการไดตี ราคาสินทรัพ ยเ พิ่ม ขึ้น เป น 150
และไมมีทํารายการปรับปรุงทางภาษีสําหรับการตีราคาสินทรัพยนี้ คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
ของสินทรั พยเทากับ 30 และอัตราภาษีคือรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีนี้มี ขอสังเกตวา
ถากิจการจําหนายสินทรัพยไดสูงกวาราคาทุน กิจการตองนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจํานวน
30 มารวมเปนกําไรทางภาษี แตสวนของรายรับที่สูงกวาตนทุนนั้นไมตองนํามาเสียภาษี
ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 และผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 80 (เกิดจาก
การนํามูลคาสินทรัพยที่ตีราคาใหม 150 ลบดวยฐานภาษีของสินทรัพย 70) ถากิจการคาดว า
จะไมจําหนายสินทรัพยแตจะใชงานสิน ทรัพยจนครบอายุสินทรัพยกิจการตองมีรายไดทางภาษี
จํานวนถึง 150 แตทั้งนี้กิจการมีรายจายคาเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70 ในการนี้ทําใหคํานวณ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดเทากับ 24 (คํานวณจาก 80 x 30%)
หากกิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยนั้นไปในทันที โดยไดรับเงินคาจําหนาย 150 หนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณไดดังนี้
ผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษี
คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
กําไรสวนที่เกินตนทุน
รวม

30
50
80

อัตราภาษี
30%
- 0-

หนี้สิน
ภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
9
9

(หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดไววา ภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีที่ เพิ่มขึ้นจากการตี ราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกโดยตรงไปยังกับสวนของเจาของ)
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ตัวอยา ง ค (ตั วอยาง ค นี้เป นกรณี ที่กฎหมายภาษีกําหนดอัต ราภาษี ไม เท ากันระหวาง
อัตราภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)
ตัวอยางนี้เหมือนกรณีของตัวอยาง ข ยกเวนในกรณีถากิจการขายสินทรัพยราคาสูงกวาราคาทุน
ตอ งนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี มารวมเปนกํ าไรทางภาษี (อัตราภาษี เท ากั บรอยละ 30)
สวนกําไรจากการจําหนายที่คํานวณจากราคาขาย 150 หักตนทุนที่ปรับปรุงดวยภาวะเงิน เฟอ
จํานวน 110 เสียภาษีที่อัตราภาษีเทากับรอยละ 40
ถากิ จการคาดว าจะรั บ ประโยชน จ ากมู ลค าตามบั ญชี ของสินทรั พ ยโ ดยการใช งานสิน ทรั พ ย
กิจ การตอ งมี รายไดท างภาษีไดเ ทากั บ 150 แตกิ จการจะมีรายจายที่เกี่ ยวขอ งทางภาษีในรู ป
คา เสื่อ มราคาไดเ พียง 70 ในกรณีนี้ ฐานภาษีข องสิน ทรัพย เทา กับ 70 ทําใหเ กิด ผลแตกตาง
ชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี เ ท า กั บ 80 และมี ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี เ ท า กั บ
24 (80 x 30%) ซึ่งเทากับในกรณีของตัวอยาง ข
ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการจําหนายสินทรัพยทันที
ที่ราคา 150 กิจการสามารถหักตนทุนที่ปรับปรุงดวยอัตราเงินเฟอไดที่ 110 ทําใหเกิดกําไรสุทธิ
เท ากั บ 40 ซึ่ งต องเสี ยภาษี ที่ อัตรา ร อยละ 40 นอกจากนี้ ค าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี 30
จะถู กนํ าไปรวมเป น กํ าไรทางภาษี ซึ่ งต องเสียภาษี ที่ อั ตราร อ ยละ 30 ในกรณีนี้ ฐานภาษี คื อ
80 (110 - 30) ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 70 และมีหนี้สินภาษีเงิน
ได รอการตัดบัญชีเทากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อยางไรก็ดี หากวิธีการคํานวณ
ฐานภาษีห าไดย ากกว าที่ แสดงในตั วอยาง กิจการอาจพิจารณาหลั กการพื้น ฐานตามยอหนาที่
10 ประกอบ
(หมายเหตุ ย อหนาที่ 61ก. กําหนดไววา ภาษีเ งิน ไดรอการตัดบัญชีที่เ พิ่ม ขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกหักโดยตรงไปยังสวนของเจาของ)
52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจตองจายภาษีเงินไดในอัตราที่สูงกวา หรือต่ํากวาอัตราปกติ หากกิจการ
นํากํา ไรสุทธิห รื อกํ าไรสะสมไมวาจะบางส วนหรื อทั้งหมด ไปจายเปน เงิน ป นผลใหกับผู ถือ หุ น
ของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจไดรับคืนหรือจายชําระภาษีเงินได หากกิจการนํากําไรสุทธิ
หรื อ กําไรสะสมไม วาจะบางสวน หรื อทั้ งหมดไปจ ายเป น เงิ น ปน ผลให กับ ผูถือ หุ น ของกิจ การ
ซึ่งในกรณีเหลานี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน รวมทั้ง
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
52ข. ในกรณีที่ อธิบายไวตามยอ หนาที่ 52ก. กิจการจะตอ งรั บรู ผลกระทบทางภาษีข องเงิน ปนผล
เมื่อกิจการรับรูหนี้สินเงินปนผลคางจาย ผลกระทบทางภาษีของเงินปนผลนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
รายการหรือเหตุการณในอดีตมากกวาการจัดสรรเงินแกเจาของ ดังนั้นกิจการจึงตองรับรูภาษีเงินได
ของเงินปนผล ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 58 ยกเวนกรณีที่ภาษีเงินได
ของเงินปนผลนั้นเกิดจากเหตุการณตามที่กลาวไวใน ยอหนาที่ 58.1 และ 58.2
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ตัวอยาง ประกอบยอหนาที่ 52ก. และ 52ข. (ตัวอยางนี้ไมตรงกับขอกฎหมายไทย เนื่องจาก
ตั ว อย า งนี้ ส มมติ ว า อั ต ราภาษี สํ า หรั บ กํ า ไรสะสมไม จั ด สรรสู ง กว า อั ต ราภาษี สํ า หรั บ
กําไรสะสมจัดสรร)
ตั ว อย า งต อ ไปนี้ เป น ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได
ของงวดป จ จุ บั น และสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การที่ อ ยู
ในประเทศที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรในอัตราที่สูงกวาปกติ (เชน
อัตรารอ ยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีไดเมื่อกิจ การมีการจั ดสรรกําไร อัตราภาษี
สําหรับกําไรที่จัดสรรแลวคือ 35% ณ วั นที่ สิ้นรอบระยะเวลาที่ร ายงาน 31 ธันวาคม 25X1
กิจการไมรับรูหนี้สินสําหรับเงินปนผลที่เสนอหรือประกาศจายภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน ดังนั้นกิจการจึงไมรับรูเงินปนผลสําหรับป 25X1 กําไรที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับป
25X1 คื อ 100,000 โดยมี ผ ลแตกตา งชั่ วคราวที่ ตองเสียภาษีสุท ธิสําหรั บป 25X1 เท ากับ
40,000
กิจการรั บ รู หนี้สินภาษีเ งิน ไดข องงวดป จ จุบั น และคาใช จายภาษีเงินไดสําหรับ งวดปจจุ บั น
จํานวน 50,000 ทั้งนี้กิจ การยัง ไมต องรับรูสินทรัพยที่กิ จการอาจได รับจากการไดเ งินคืน
บางสวน (จากหน วยงานจั ดเก็ บ ภาษี ) เมื่ อไดจ ายเงิ นป นผลในอนาคต นอกจากนี้ กิ จการ
ยังรั บ รู ห นี้ สิน ภาษี เงิน ได ร อการตัด บั ญ ชี และคาใช จ ายภาษีเงิ น ได ร อการตั ด บั ญชี จํ านวน
20,000 (40,000 x 50%) ซึ่งแสดงถึงจํานวนภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายเมื่อใชประโยชน
จากสินทรัพยหรือเมื่อจายชําระหนี้สิน โดยอิงตามอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
ต อ มาวั น ที่ 15 มี น าคม 25X2 กิ จ การรั บ รู เ งิ น ป น ผลจํ า นวน 10,000 ซึ่ ง เป น เงิ น ป น ผล
จากกําไรจากการดําเนินงานของงวดกอน โดยรับรูเปนหนี้สิน
ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการต องรับรูเงินภาษีไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีจํานวน
1,500 (ซึ่งเท ากับร อยละ 15 ของเงินปนผลที่รับ รูเปนหนี้สินแลว) โดยรับรูเปนสินทรัพ ย
ภาษี เงินไดของงวดปจจุบัน และหักจากคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับป 25X2
53.

กิจการตองไมคิดลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

54.

การคํานวณหาจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดย
ใชอัต ราคิด ลดจะเชื่อถือไดก็ตอเมื่อกิจการจั ดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จ ะเกิ ด
การกลับรายการของผลแตกต างชั่วคราวแตละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล าวไมส ามารถ
ทํ าได ในทางปฏิ บั ติ หรื อ มี ความซับ ซอ นมากเกิ นไป ดังนั้ น จึ งเปน การไม สมควรที่ จะกําหนด
ใหกิจการตองคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
อนุ ญาตแตไ มบัง คับ การคิด ลดจะทําใหงบการเงิน ระหวางกิ จการตา งๆไมสามารถเปรียบเทียบ
กั น ได ดั ง นั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ จึ ง ไม กํ า หนดหรื อ อนุ ญ าตให มี ก ารคิ ด ลดสิ น ทรั พ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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55.

กิจการคํานวณผลแตกตางชั่วคราวโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินถึงแมวา
มู ลค าตามบั ญชี นั้ น จะไดม าจากการคิ ด ลดก็ต าม เช น กรณีของภาระผู ก พั น ผลประโยชน เมื่ อ
เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช))

56.

กิจ การตองทบทวนมูลคาตามบัญชีของสิน ทรัพย ภาษีเงินไดร อการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้น รอบ
ระยะเวลาที่ รายงาน และกิ จ การต องลดมู ลค า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรัพย ภ าษี เ งิ น ได ร อการ
ตัด บัญชีล ง เมื่อ เห็น วา ไมมีความเปนไปไดค อนข างแนที่จะมีกํา ไรทางภาษีเพี ยงพอที่จะใช
ประโยชนจากสินทรัพยภ าษีเงินไดรอการตัดบัญชีไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ทั้งนี้การปรับลด
สิน ทรัพย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ลงนั้ น กิ จการต องกลับ รายการสิน ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได
รอการตัด บัญ ชีใหเท ากั บจํานวนที่มีค วามเปนไปได คอนขา งแนวา กิจ การจะมี กําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
57.

การรั บ รู ภ าษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากรายการหรื อ
เหตุ ก ารณ อื่ น ๆ ต อ งสอดคล อ งกั บ การบั ญชี สํ า หรั บ การรั บ รู ร ายการหรื อ เหตุ ก ารณเ หลา นั้ น
โดยกําหนดหลักการนี้ไวในยอหนาที่ 58 ถึง 68ค.

รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
58.

กิจ การตองรับ รูภ าษี เงิ นได ของงวดปจจุบัน และภาษีเ งิน ได รอการตัด บัญ ชีเ ปนรายไดหรือ
คาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด เวนแตภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น
จากรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
58.1 รายการหรือเหตุการณที่กิจการรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน ทั้งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรื อ โดยตรงไปยั ง ส ว นของเจ า ของไม ว า จะในงวดบั ญ ชี เ ดี ย วกั น หรื อ ต า งกั น
(ดูยอหนาที่ 61ก. ถึง 65)
58.2 การรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 66 ถึง 68)

59.

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด บัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดร อการตัด บัญชีสว นใหญ เกิด ขึ้นเมื่อ
กิจการนํารายไดหรือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีห นึ่ง แตนําไปรวมคํานวณ
กําไรหรือขาดทุน ทางภาษีใ นงวดที่แ ตกตางไป กิจ การจึงตองรับ รู ภาษีเงินไดร อการตัดบั ญชี ที่
เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอยางตอไปนี้
59.1 รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผลที่กิจการมีสิทธิไดรับและนําไปรวมในกําไรทางบัญชี
ตามเกณฑก ารจั ดสรรรายไดตามสัดสวนของเวลาตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อ มีการประกาศใช) แตนําไปรวมในกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษีตามเกณฑเงินสด และ
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59.2 ตน ทุน ของสินทรัพ ยที่ไมมี ตัว ตน ซึ่งบั นทึก เปนรายจายฝายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สิน ทรัพยไมมี ตัวตน และทยอยตัดจําหนายเขากําไร
หรื อ ขาดทุ น แต กิ จ การนํ าจํ านวนดั ง กล าวจะไปถื อ เป น ค าใช จ า ยทางภาษี ทั้ ง จํ า นวน
เมื่อ เกิดขึ้ น (แตกรณีนี้ประมวลรัษฎากรกํา หนดหลัก เกณฑใหหักคา ใช จา ยทางภาษี ได
ตามมาตรา 65ทวิ (2))
60.

มูลค าตามบัญชีของสิน ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดแ มวาจะไม มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลแตกตางชั่ว คราวที่เ กี่ย วขอ ง ตัวอยาง
ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดดังตอไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการไดรับประโยชนที่คาดไวจากสินทรัพย
กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิ ดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ภาษีเงินได
รอการตั ด บั ญ ชี นั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ รายการที่ เ คยรั บ รู ไ ว น อกกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น แล ว ในอดี ต
(ดูยอหนาที่ 63)

รายการที่รับรูนอกกําไรหรือขาดทุน
61.

ยอหนานี้ไมใช

61ก. กิจการต องบันทึก ภาษีเ งิน ได ของงวดปจจุบั นและภาษีเงิน ได รอการตัดบัญชีน อกกํ าไรหรือ
ขาดทุน หากภาษี ที่เกิด ขึ้น นั้ นเกี่ย วของกับ รายการที่บั นทึกนอกกํา ไรหรือขาดทุน ไมวาใน
งวดบัญชีเดียวกัน หรือต างงวดกัน ดั งนั้น ภาษีเ งิน ได ของงวดปจ จุบั นและภาษีเงิ นไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการดังตอไปนี้ ทั้งที่บันทึกในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน
(1) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการที่ตองบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
(ดูยอหนาที่ 62)
(2) โดยตรงไปยังสวนของเจ าของ สํา หรับรายการที่ตองบันทึก โดยตรงไปยัง สวนของ
เจาของ (ดูยอหนาที่ 62ก.)
62.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกรายการบัญชีบางรายการใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เชน
62.1 การเปลี่ ยนแปลงมู ล ค าตามบั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากการตี ร าคาที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณใ หม
(ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เมื่อมีการประกาศใช)) และ
62.2 ยอหนานี้ไมใช
62.3 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
( ดู ม าต รฐ าน ก ารบั ญชี ฉบั บ ที่ 21 (ป รั บ ป รุ ง 2552) เ รื่ อ ง ผลกร ะ ท บ ขอ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช))
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62.4 ยอหนานี้ไมใช
62ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรงไป
ยังสวนของเจาของ เชน
(1) การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ตอง
ปรั บ งบการเงิน ยอนหลัง หรื อการแกไ ขขอ ผิด พลาด (ดูม าตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด) และ
(2)
63.

มูลคาที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
(ดูยอหนาที่ 23)

ในบางสถานการณที่เขาขอยกเวน กิจ การอาจคํานวณหาจํ านวนภาษีเงิน ได ของงวดป จจุ บัน และ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุนไดยาก (ทั้งที่บันทึก
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน ในกรณีตอไปนี้
63.1 การมี อั ต ราภาษี แ บบขั้ น บั น ได ทํ า ให กิ จ การไม สามารถกํ าหนดอั ต ราภาษี ที่ จ ะใช กั บ
สวนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสวนหนึ่งสวนใด
63.2 มีก ารเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี หรื อกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสงผลกระทบต อสิ นทรั พยหรือ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ไม วาบางสวนหรือ ทั้ง หมด) ที่เกี่ย วของกับ รายการที่
ไดบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิจ การตัดสินใจที่จะรับ รูสิ นทรั พยภาษีเ งิน ไดรอการตัดบั ญชี หรือจะไม รับ รูเ ต็ม จํานวน
อีกตอ ไป โดยที่ สิน ทรั พ ยภ าษีเงิน ได ร อการตัด บั ญชี นั้ น (ไม วาบางสวนหรื อ ทั้ งหมด)
เกี่ยวของกับรายการที่ไดเคยบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณีดัง กลาวขา งต น กิจการตองกําหนดมูลคาภาษี เงิน ไดง ของงวดปจ จุบัน และภาษี เงิน ได
รอการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายการที่ กิ จ การได บั น ทึ ก บั ญ ชี น อกกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น แล ว
โดยการป น สว นตามสั ด ส ว นของภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี
ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวข อง หรืออาจใชวิ ธีการปนสวนอื่นที่เหมาะสมกวาสําหรับสถานการณ
ของกิจการได

64.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ (เมื่ อ มี
การประกาศใช) ไมไดระบุใหกิจการตองโอนสวนเกินทุนจากการตีร าคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกป
ดวยมูลคาที่เทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพยที่ตีใหม กับคาเสื่อมราคาที่
คิดจากราคาทุน เดิม ของสินทรัพย หากกิจการทําการโอนเชนนั้น มูลคาที่โ อนตองเปนมูลคาสุทธิ
จากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ โดยกิจการตองนําขอกําหนดนี้ไปปฏิบัติกับการโอนเมื่อ
มีการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณดวยเชนกัน

65.

หากกิ จ การตี ร าคาสิ น ทรั พ ยเ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ท างภาษี และการตี ร าคาใหม นั้ น เกี่ ยวข อ งกั บ
การตีราคาสินทรัพยทางบัญชีที่ก ระทําในงวดกอนหรือเกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยทางบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 31/65

ที่ค าดวาจะเกิดในงวดอนาคต กิจการตองบันทึก ผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิดจากการตีร าคา
สิน ทรัพย และการปรับ ปรุง ฐานภาษี บันทึกในกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จ อื่นในงวดที่ผ ลกระทบนั้น
เกิ ดขึ้ น อยา งไรก็ต ามหากการตี ร าคาสินทรั พ ยเพื่อวัตถุ ป ระสงคดานภาษีนั้ น ไม เกี่ยวของกั บ
การตีร าคาสิ นทรัพยเพิ่มในทางบัญชีที่ กระทําในงวดก อน หรือในงวดที่กิ จการคาดวาจะกระทํ า
ในอนาคต กิจการตองรับรูผลกระทบทางภาษีเ งินไดที่ เกิดจากการปรั บปรุงฐานภาษีในกําไรหรือ
ขาดทุน
65ก. เมื่ อ กิจ การจ ายเงิ นปน ผลใหแก ผูถือหุ น กฎหมายอาจกําหนดใหกิ จ การตอ งจ ายสวนหนึ่ง ของ
เงินปนผลใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีแทนผูถือหุน ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกลาวนี้เรียกวา
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่ตองจายใหหนวยงานจัดเก็ บ
ภาษีไวในสวนของเจาของโดยถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผล

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
66.

ตามที่อธิ บายในยอ หนาที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต างชั่วคราวอาจเกิดขึ้ นได จากการรวมธุรกิ จ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อ มี
การประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชี (กรณีที่เปนไป
ตามเกณฑก ารรับรูที่ระบุไวในยอ หนาที่ 24) หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย
และหนี้ สินที่สามารถระบุไ ด ณ วัน ที่ซื้ อธุ รกิจนั้น ดังนั้นสินทรั พยภาษีเงิน ไดรอการตัดบั ญชีและ
หนี้ สินภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชีจะสงผลกระทบตอมูลคาของคา ความนิยมหรือกําไรจากการซื้ อ
ธุร กิจที่ กิจการรับรู อยางไรก็ตามภายใต ยอ หนาที่ 15.1 กิจการตอ งไมรั บรูห นี้สินภาษี เงิน ได
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก

67.

ในการรวมธุ ร กิ จ ความน า จะเป น ของการเกิ ด สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ก อ น
การรวมธุรกิจของผู ซื้ออาจเปลี่ยนไป ผูซื้อ อาจพิจารณาวามีความเปนไปไดคอนขางแนวาผูซื้อ จะ
ไดรับ ประโยชนจ ากสินทรัพ ยภาษีเงินไดร อการตัด บัญชี ซึ่งยั งไม เคยรั บ รูใ นบั ญชีของตนกอ น
การรวมธุรกิจ เชน ผูซื้ออาจไดรับประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของผูซื้อโดยการหัก
จากกําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันขาม ผลของการรวมธุรกิจอาจทํา
ให ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ว ากํ า ไรทางภาษี จ ะเพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให กิ จ การได รั บ ประโยชน
จากสิน ทรั พ ยภ าษีเ งิ น ไดร อการตัดบั ญชี ห มดไป ในกรณีนี้ผูซื้ อ ตองรับ รู ก ารเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แตไมตองรวมสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตั ด บั ญ ชี ดั ง กล า วเป น ส ว นหนึ่ ง ในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ก ารรวมธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ผู ซื้ อ ไม ต อ ง
นําสินทรั พยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวมาพิจารณา ในการวัดมูลคาของคาความนิยมหรื อ
กําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรูในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ

68.

ผลประโยชนจ ากผลขาดทุ น ทางภาษีที่ ยกมา หรื อจากสินทรั พ ยภ าษีเงิ นได ร อการตั ดบั ญชีอื่ น
ของกิจ การที่ถู ก ซื้อ อาจไมเป นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุร กิจ (เมื่ อมีก ารประกาศใช) ที่ตอ งแยกรับรูเ มื่อ มีก ารบันทึ ก
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บั ญ ชี ก ารรวมธุ ร กิ จ แต อ าจเกิ ด ขึ้ น ในภายหลั ง กิ จ การต อ งรั บ รู ผ ลประโยชน ภ าษี เ งิ น ได
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกิจ ดังตอไปนี้
68.1 กรณีผลประโยชน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไดม าใหรับรูภายในงวดที่มีการวัดมู ลคาซึ่ง
เปนผลมาจากการไดรับขอมูลใหมเ กี่ยวกับข อเท็จจริ งและสถานการณที่มีอยู ณ วัน ที่ซื้ อ
ธุร กิ จ ต องนํ าไปปรั บ ลดมู ลคาตามบั ญชี ของคาความนิยมที่ เกี่ ยวขอ งกั บ การซื้อ ธุร กิจ
ถามูลคาตามบั ญชีของคาความนิยมเทากับศูนย ผลประโยชนภ าษีเ งิน ไดรอการตัดบัญชี
คงเหลือตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
68.2 ผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอื่นที่ไดมาทุกรายการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
(หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน)
อยางไรก็ต าม การปฏิบั ติต ามขั้นตอนขางต น ตองไม สงผลทําใหเ กิด จํา นวนสวนไดเสียในมูลค า
ยุติธรรมของสินทรัพ ยที่ระบุได หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถู กซื้อเกิน กวาตนทุน
การรวมธุรกิจและตองไมเกินกวาจํานวนที่เคยรับรูสําหรับสวนเกินนั้น

ภาษีเงิน ไดข องงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตั ดบัญชีที่เกิดจากรายการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ
68ก. ในบางประเทศ กิจการสามารถนําจํานวนคาตอบแทนที่จายดวยหุนทุน สิทธิซื้อหุน หรือตราสารทุนอื่น
ของกิ จ การไปถื อ เป น รายจ ายที่ คํ านวณทางภาษี เ งิ น ได จํ านวนที่ ใ ช หั ก ภาษี อ าจแตกต างจาก
คาใชจายคาตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีตอมา ตัวอยางเชน ในบางประเทศ กิจการ
อาจรั บรูคา ใช จายสํ าหรับบริก ารที่ไ ดใ ชป ระโยชนพนัก งานเปน สิ่ง ตอบแทนตามสิท ธิซื้ อหุ นที่ใ ห
(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ (เมื่อมี การประกาศใช )) แต จะยังไมไ ดรั บลดหยอ นภาษีจ นกวาจะมีการใชสิท ธิซื้อ หุน นั้น
แลว โดยใหวัดมูลคาของการลดหยอนภาษีตามราคาหุนของกิจการ ณ วันที่ใชสิทธิ
68ข. ในทํานองเดียวกับตนทุนวิจัยที่กลาวไวในยอหนาที่ 9 และ 26.2 ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของ
คา ตอบแทนพนั ก งานจนถึ งป จ จุ บั น (คื อ จํ านวนที่ ห นว ยงานจั ด เก็ บ ภาษีจ ะอนุญ าตให หั ก ได
ในอนาคต) และมูลคา ตามบัญ ชีที่เ ทากั บศูนย เปน ผลแตกตา งชั่ วคราวที่ ใช หัก ภาษี ที่กอ ใหเ กิด
สิน ทรัพยภาษีเ งิน ได รอการตั ดบั ญชี ถาไมสามารถหาจํา นวนที่หน วยงานจัด เก็บ ภาษีจ ะอนุญาต
ให หั ก ได ใ นอนาคต ณ วั น สิ้ น งวด กิ จ การต อ งประมาณโดยใช ข อ มู ล ที่ มี อ ยู ณ วั น สิ้ น งวด
ตัวอยางเชน ถาจํ านวนที่ห นวยงานภาษีอนุ ญาตให หัก ไดในอนาคตขึ้นอยูกั บราคาหุ นของกิจ การ
ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุนของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
68ค. ตามที่กลาวในยอหนาที่ 68ก. จํานวนที่ใชหักภาษีเงินได (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีเงินได
ในอนาคต ซึ่งคํานวณโดยวิธี การในยอหนาที่ 68ข) อาจแตกตางจากคาใชจายคาตอบแทนสะสม
ที่เ กี่ยวของ ยอ หนาที่ 58 ระบุใ ห กิจ การตองรับรูภาษีเ งิน ได ของงวดปจ จุบันและภาษี เงิน ได
รอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ยกเวน
ภาษีเงิ นไดที่ เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณที่กิจการรับรูนอกกําไรหรื อขาดทุ นในงวดบัญชี
เดียวกันหรือตางกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวน
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ที่ใชหั กภาษีใ นอนาคต) สู งกวาค าใชจายค าตอบแทนสะสมที่ เกี่ยวขอ ง ชี้ให เห็ นวาจํ านวนที่ใช
หักภาษีไมไดเกี่ยวของกับคาใชจายคาตอบแทนเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวกับ
ทุ น ด วย ในสถานการณเชน นี้ สวนเกิน ของภาษีเงินไดของงวดปจ จุบั นหรื อภาษีเงิ นได ร อการ
ตัดบัญชี ที่เกี่ยวของจะถูกรับรูตรงไปยังสวนของผูถือหุน

การแสดงรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินได
69.

ยอหนานี้ไมใช

70.

ยอหนานี้ไมใช

การหักกลบ
71.

กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไปหักกลบกับ รายการหนี้สินภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันได ก็ตอเมื่อ
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้ง ใจจะจายชําระรายการดัง กลาวดว ยยอดสุทธิ หรือตั้ งใจจะรับคื นสิ นทรัพ ย
และจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

72.

ถึงแมวากิจ การจะรับ รูและวัดมูลคาสินทรัพย และหนี้สินภาษี เงินไดของงวดปจ จุบั นแยกจากกั น
กิ จ การสามารถนํ า รายการทั้ ง สองมาหั ก กลบกั น ได ใ นงบแสดงฐานะทางการเงิ น โดยอาศั ย
หลักเกณฑใ นทํ านองเดียวกัน กั บ หลักเกณฑที่ กําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดหาก
รายการทั้งสองเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหนวยงาน
นั้นอนุญาตใหกิจการจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได

73.

ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุมกิจการ
ไปหั กกลบกับ หนี้ สิน ภาษี เงิน ไดของงวดป จจุ บั นของอีกกิ จ การหนึ่งในกลุม กิจ การไดก็ตอเมื่ อ
กิจ การทั้ งสองมีสิทธิต ามกฎหมายที่จะจา ยชําระหรือ รับ คืน ภาษีดวยจํานวนสุท ธิจํานวนเดี ยวได
และทั้ งสองกิจ การตั้งใจที่ จะจายชํ าระหรือรับ คืนภาษีดวยจํ านวนสุทธิจํ านวนเดี ยว และทั้งสอง
กิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยหรือชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

74.

กิจการสามารถนําสินทรัพยภ าษีเงินไดรอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีไดก็ตอเมื่อ
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
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74.2 ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของ
กับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เปนไปตามลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
74.2.1 หนวยภาษีเดียวกัน
74.2.2 หน ว ยภาษี ต า งกั น ซึ่ ง ตั้ ง ใจจะจา ยหนี้ สิ น และสิน ทรั พย ภ าษี เ งิ น ได ข อง
งวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สิน
ในเวลาเดี ย วกั น ในงวดอนาคตแต ล ะงวดกิ จการคาดว า จะจ า ยหนี้ สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือรับชําระสินทรัพยภ าษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อยางมีนัยสําคัญ
75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการนําสินทรัพ ยภ าษีเ งิน ไดร อการตัดบัญชีไปหักกลบกั บ
หนี้สิน ภาษีเงินได รอการตั ดบั ญชีของหนวยภาษี เดียวกัน ก็ตอ เมื่อ ทั้ง สองรายการนี้เกี่ ยวของกับ
ภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะหักกลบสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยง
ความจําเป นในการจัด ทํารายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกตางชั่วคราว
แตละรายการ
76.

ในบางสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิท ธิตามกฎหมายในการหักกลบหนี้สิน และ
มีความตั้งใจที่จะชําระภาษีดวยยอดสุทธิไดเฉพาะในบางงวดบัญชีเทานั้น ในกรณีเชนนี้กิจการตอง
จั ด ทํ า รายละเอี ยดตารางเวลาที่ เ ชื่ อ ถื อ ได เ พื่ อ แสดงว า หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี ของ
หนวยภาษีหนึ่ง จะสงผลใหตองจายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ของอีกหนวยภาษีหนึ่งสงผลใหหนวยภาษีที่สองจายภาษีลดลง

คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดและรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
77.

กิจการตองแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินได หรือรายไดภ าษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

77ก. ถากิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุ นในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่กําหนดไว
ในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การนําเสนอ
งบการเงิ น กิจ การต องแสดงค าใชจ าย (รายได ) ภาษีเ งิน ได ที่เกี่ย วกับกํ าไรหรือขาดทุน
จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชี
78.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช ) กําหนดใหกิจการต องรับรูผลตาง
จากอัตราแลกเปลี่ย นบางประเภทเปนรายไดห รือคาใชจาย แตไมไดร ะบุวาผลตางดังกลาวจะตอง
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แสดงไวสวนใดของงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดั งนั้ นเมื่อกิจ การรั บรูผลตางจากอัต ราแลกเปลี่ย น
ของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ
อาจจั ดประเภทของผลตางนั้น เปน คา ใช จาย (รายได) ภาษี เงิน ไดรอการตัดบัญชี หากพิจ ารณา
แลวเห็นวาการแสดงขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินมากที่สุด

การเปดเผยขอมูล
79.

กิจ การต องเป ด เผยสว นประกอบที่สําคั ญของค าใชจายภาษี เ งิ น ได หรือรายได ภ าษี เงิ น ได
แยกกัน

80.

สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดอาจประกอบดวย
80.1 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูในงวดปจจุบัน
80.3 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น หรือ
ที่กลับรายการ
80.4 คา ใช จาย (หรื อรายได) ภาษีเงินไดร อการตั ดบั ญชีที่ เกี่ยวของกับ การเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม
80.5 จํานวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่
ยังไมไดบันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
80.6 จํานวนผลประโยชนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรื อผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมได
บันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
80.7 ค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ลดมู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย
ภาษีเ งินไดรอการตัด บัญชี ตามที่กําหนดไวในยอ หนา ที่ 56 หรื อการกลั บรายการของ
การปรับลดมูลคาดังกลาวในงวดกอน และ
80.8 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง รวมในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เนื่ อ งจากไม ส ามารถ
นําไปปรับ ปรุ งยอ นหลังได ตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

81.

กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน
81.1 จํานวนรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
กับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
81.1ก จํานวนภาษีเงิ นไดที่เกี่ยวของกับส วนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ น
(ดูยอหนาที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน)
81.2 ยอหนานี้ไมใช
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81.3 คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไร
ทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับผลคูณของ
กําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช โดยเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษี
ที่ใช หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหว า งอัต ราภาษี ที่ แ ท จริง ถัว เฉลี่ย กับ อัต ราภาษี ที่ ใ ช
โดยเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษีที่ใช
81.4 คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน
81.5 จํ า นวนและวั น สิ้ น สุ ด ประโยชน (ถ า มี ) ของผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ในกรณีที่กิจการไมไดรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในงบแสดงฐานะทางการเงิน
81.6 จํานวนรวมของผลแตกตางชั่ว คราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และ
บริษัท รวมและสว นไดเสียในการร วมคา ในกรณีที่กิจการไมได รับ รูหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 39)
81.7 ในสว นที่เ กี่ย วกับ ผลแตกตางชั่ว คราวแตละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยั งไมได ใช
แตละประเภทและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท
81.7.1 จํานวนของสิน ทรั พย แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได รอการตั ด บั ญชีที่ กิจการรับ รู
ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดที่นําเสนอแตละงวด
81.7.2 จํา นวนของรายได หรือคาใชจายภาษี เงิน ได รอการตั ด บั ญชีที่กิจการรับ รู
ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น หากจํ า นวนดั ง กล า วไม ป รากฏเด น ชั ด ในรายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน
81.8 ในกรณีการดําเนิ นการที่ยกเลิก กิจการตองเปด เผยค าใชจายภาษีเ งิน ไดที่เ กี่ยวข อง
กับรายการ ดังนี้
81.8.1 กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากกิ จ กรรมตามปกติ ข องการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก
สําหรับงวดโดยเปรียบเทียบกับงวดกอนที่กิจการนําเสนอแตละงวด
81.9 จํานวนภาษีเงินไดของเงินปนผลที่กิจการเสนอจายหรือประกาศจายใหแกผูถือหุนของ
กิจการกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน แตกิจการไมไดรับรูเปนหนี้สิน ในงบการเงิน
81.10 ถา การรวมธุ ร กิ จ เป น สาเหตุ ใ ห ผู ซื้อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการรั บ รู สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกอนการซื้อธุร กิจ (ดูยอหนาที่ 67) ใหเปด เผยมูลคา ของ
การเปลี่ยนแปลง และ
81.11 ถาผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในการรวมธุรกิจไมไดรับรู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
แต รั บ รู ภ ายหลั ง จากวั น ที่ ซื้ อ ธุ ร กิ จ (ดู ย อ หน า ที่ 68) ให อ ธิ บ ายเหตุ ก ารณ ห รื อ
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การเปลี่ ย นแปลงในสถานการณ ที่ เ ป น เหตุ ใ ห ต อ งรั บ รู ผ ลประโยชน ภ าษี เ งิ น ได
รอการตัดบัญชี
82.

กิ จ การต อ งเป ด เผยขอ มู ล เกี่ ย วกั บ จํ า นวนของสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี และ
หลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูสินทรัพยนั้น เมื่อ
82.1 การใช ประโยชนจากสิ นทรัพยภาษีเงิน ได รอการตัดบัญชีขึ้น อยู กับ จํานวนของกําไร
ทางภาษีในอนาคตที่สูงกวาจํ านวนกํา ไรที่เกิ ดจากการกลั บรายการของผลแตกตา ง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่กิจการมีอยู
82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุน ทั้ง ในงวดปจจุบั นและงวดกอนกั บหนวยงานจัดเก็บ ภาษี
ที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวของ
82ก. ในสถานการณตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 52ก. กิจการตองเปดเผยลักษณะของผลกระทบ
ทางภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหผูถือหุน นอกจากนี้กิจการยังตองเปดเผย
จํานวนของผลกระทบทางภาษี เงิ น ได ที่ อาจเกิ ด ขึ้น และสามารถประมาณได แ ละต องระบุ
ขอเท็จจริงที่วามีผลกระทบทางภาษีเงินไดใดที่กิจการไมสามารถประมาณไดในทางปฏิบัติ

83.

ยอหนานี้ไมใช

84.

การเปด เผยขอมู ลตามที่กํา หนดไวในยอหนาที่ 81.3 ชวยใหผูใชงบการเงินเข าใจความสัมพัน ธ
ระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี วามีความผิดปกติหรือไม และทราบ
ปจ จัยสํ าคั ญที่อ าจสงผลกระทบตอ ความสัมพัน ธดังกลาวในอนาคต ทั้งนี้ ความสัม พัน ธระหวาง
คาใช จาย (หรือรายได) ภาษีเงิน ไดกับกํ าไรทางบัญชี อาจกระทบจากปจ จัยตางๆ เชน รายได
ที่ไมต องเสียภาษี คาใช จายที่ ไมสามารถนําไปหั กในการคํานวณกํา ไร (หรือขาดทุน ) ทางภาษี
ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีตางประเทศ เปนตน

85.

ในการอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี กิจการ
ตองใชอัตราภาษีที่ใหขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกลาว คือ
อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู ซึ่งเปนผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษี
ระดับทองถิ่น คํานวณจากกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับ เดียวกั น อยางไรก็ตามสําหรับ
กิจ การที่ ดํา เนินงานในหลายประเทศ อาจเป นการให ขอ มูลที่เ ปน ประโยชนม ากกวา หากกิ จการ
รวมรายการกระทบยอดของแตละรายการที่ใชอัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูเขาดวยกัน
ตั ว อยา งต อ ไปนี้ แ สดงให เห็ น ว าการเลือ กอั ต ราภาษี ที่ ใ ช จ ะส ง ผลกระทบต อ การกระทบยอด
ที่นําเสนอ
ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 85
ในป 25x2 กิจการมีกําไรทางภาษีในประเทศที่ตั้งอยู (ประเทศ ก) เทากับ 1,500 (25X1 : 2,000)
และในประเทศ ข เปน 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษี
ของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีค าใชจายเทากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่ง
ไมสามารถนํามาหักในการคํานวณภาษีได
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ตัวอยางการกระทบยอดเปนอัตราภาษีในประเทศ
ป 25X1
2,500
750
60
(50)
760

กําไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษีหักภาษีไมได
ผลกระทบของอัตราภาษีที่ต่ํากวาของประเทศ ข
คาใชจายภาษีเงินได

ป 25X2
3,000
900
30
(150)
780

ตัวอยางตอไปเปนตัวอยางการกระทบยอดซึ่งจั ดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตาม
อัตราภาษีในประเทศที่กิ จการดําเนินอยูแ ตล ะประเทศ เมื่ อใชวิธีก ารนี้ ผลกระทบของผลตา ง
ระหวางอัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไมแยกแสดงรายการ
ในการกระทบยอด กิจการอาจต องพิ จารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญทั้ งในเรื่องอัตราภาษี
และกํ าไรของกิจ การในแต ละประเทศ เพื่อ ใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีที่ใช ตามที่
กําหนดไวในยอหนาที่ 81.4
กําไรทางบัญชี
ภาษี ที่ คํ า นวณตามอั ต ราภาษี คู ณ กั บ กํ า ไรที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศที่เกี่ยวของ
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษีหักภาษีไมได
คาใชจายภาษีเงินได

2,500

3,000

700
60
760

750
30
780

86.

อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย คือ คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได หารดวยกําไรทางบัญชี

87.

ในทางปฏิบัติกิจการมักไมสามารถคํานวณหาจํานวนของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมได
รับรู ซึ่ งเกิด ขึ้นจากเงิ นลงทุนในบริ ษัท ยอ ย สาขา และบริ ษัท รวม และสวนไดเ สียในการรวมค า
(ดูยอหนาที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้จึ งกํา หนดใหกิจการเปดเผยจํานวนรวมของ
ผลแตกต างชั่ วคราวที่ เ กี่ย วข อ ง โดยไม ตอ งเปด เผยจํ านวนหนี้ สิน ภาษี เงิ นไดร อการตั ดบั ญชี
อย างไรก็ ตาม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ สนั บสนุ นให กิ จการเป ดเผยมู ลค าของหนี้ สิ นภาษี เงิ นได
รอการตัดบัญชี ที่ยังไมรับรู เนื่องจากอาจทําใหผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มีประโยชนมากขึ้น

87ก. ย อ หน า ที่ 82ก. กํ า หนดให กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของภาษี เ งิ น ได
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยกิจการตอ งเปดเผยลักษณะสําคัญของระบบ
ภาษีเงินได และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอภาษีเงินไดจากการจายเงินปนผล
87ข. ในบางครั้ ง กิ จ การไม สามารถคํานวณหาจํ านวนรวมของภาษีเงิน ได ที่ อาจเกิดขึ้นจากการจ าย
เงิน ปนผลใหแกผูถือหุนได เชน ในกรณีที่กิจการมีบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนมาก อยางไร
ก็ตามในกรณีดังกลาว กิจการอาจสามารถประมาณมูลคาบางสวนไดโดยงาย เชน ในกลุ มบริษัท
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รวม บริ ษัท ใหญ และบริษัท ยอยบางบริ ษัท อาจจ ายภาษีเงิน ไดสําหรั บกําไรที่ ยัง ไม ไ ดจั ดสรร
ในอัตราที่สูงกวาปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินไดที่จะไดรับคืน เมื่อมีการจายเงินปนผลจาก
กําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีนี้กิจการตองเปดเผยจํานวนภาษีที่จะไดรับ คืน และกิจการตอง
เปดเผยดว ยวา กิจการมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นแตยังไม สามารถประมาณได และใน
งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ (ถามี) กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ
87ค. กิจ การที่ต องเปด เผยขอมู ลตามที่ กําหนดไวในยอหนาที่ 82ก. อาจตองเปดเผยขอมู ลเกี่ ยวกับ
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม หรือสวนไดเสียใน
การรวมคาดวย ในกรณีนี้ กิจการตองพิจารณาเรื่องดังกล าวในการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไว
ในยอหน าที่ 82ก. เชน กิจการอาจตองเปดเผยมูลคารวมของผลแตกต างชั่วคราวที่ เกี่ยวของกั บ
บริ ษัทย อยในกรณีที่กิจ การไม ได รับรู หนี้สิน ภาษีเ งิน ได รอการตั ดบั ญชี (ดูย อหนาที่ 81.6) หาก
กิจการ ไม สามารถคํ านวณมูลคาของหนี้สิ นภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ ยังไมรับรูได (ดูยอหนาที่
87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน
ในบริษัทยอยตางๆเหลานั้น ที่กิจการไมสามารถประเมินได
88.

กิจการตองเปดเผยหนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิ น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น เชน หนี้สินและสินทรั พยที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาทระหวางกิจการกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี ที่ ยั งไม ยุ ติ ในทํ านองเดี ยวกั นหากมี การเปลี่ ยนแปลงอั ตราภาษีหรื อกฎหมายภาษี อากรที่ มี
ผลบั งคับใช หรื อประกาศใช ภายหลังงวดที่รายงาน กิ จการตองเปดเผยผลกระทบที่สําคั ญที่ มี ตอ
สิ นทรั พย และหนี้ สินภาษี เงิ นได สํ าหรั บงวดและสินทรั พย และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได รอการตั ดบั ญชี
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังงวดที่รายงาน)

วันถือปฏิบัติ
89.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 เปนตนไป
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ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราว

ภาคผนวก ก

ภาคผนวกนี้ไมถื อเปน สวนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ภาคผนวกมีวัตถุประสงค เพื่ อแสดงวิธีก ารปฏิ บัติตาม
มาตรฐานเพื่อใหเขาใจขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ไดชัดเจนขึ้น

ก. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจการรับ รูรายไดดอกเบี้ยรับในการคํานวณกําไรทางบัญชีดวยเกณฑรับรูตามระยะเวลาแตนํามา
รวมคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด
กิจการรับรู รายไดจ ากการขายสินค าในการคํ านวณกําไรทางบัญชี เมื่อส งมอบสิ นค า แตนํามารวม
คํ านวณกํ าไรทางภาษี เมื่ อได รั บ เงิ น ค าสิ น ค า (หมายเหตุ ตามที่ อธิ บายไว ในย อ หน าที่ 3 ของ
ภาคผนวก ข กรณีนี้กิจการจะมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาคงเหลือดวย)
กิจการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยโดยวิธีอัตราเรงในการคํานวณกําไรทางภาษี
กิจการรับ รูตน ทุนการพัฒนาเป นรายจายฝา ยทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแตนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีในงวดที่เกิดรายการนั้นขึ้น
กิจ การนํ าคาใชจ ายจายลวงหนาไปหักเปนคาใชจ ายในการคํานวณกําไรทางภาษีข องงวดป จจุ บัน
และงวดกอนตามเกณฑเงินสด

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงิน
6.

คา เสื่ อมราคาของสินทรัพยไมสามารถถือ เปนค าใช จา ยทางภาษีไดแ ละไมส ามารถนํ ามาหั กเปน
คาใช จ ายในการคํ านวณกํา ไรทางภาษี เมื่ อ กิ จ การขายหรื อ ตัด บั ญชี สินทรั พ ยนั้ น (หมายเหตุ
ยอหนาที่ 15.2 ไม อนุ ญาตกิจการรับ รูห นี้สินภาษีเงิน ไดรอการตั ดบั ญชีหากสินทรัพ ยนั้นไมไ ด
มาจากการรวมธุรกิจ ดูยอหนาที่ 22 ประกอบ)

7.

ผูกู บั น ทึ ก เงิ นกู ยืม ตามจํา นวนเงิ นที่ ได รั บ (ซึ่ง เท า กับ มู ลค าที่ ตอ งจ ายชํ าระเมื่ อครบกํ าหนด)
หักดว ยตน ทุนในการทํารายการ โดยมูลคาตามบัญชีของเงิน กูยืมจะเพิ่มขึ้นในภายหลังเนื่องจาก
การตัดจําหนายตน ทุนในการทํารายการเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตกิจการตอง
นําตนทุน ในการทํ ารายการไปหักเปนค าใชจายทางภาษีในงวดแรกที่กิ จการรับ รูรายการเงินกู ยืม
(หมายเหตุ (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี คือ มูลคาของตนทุนในการทํารายการสวนที่
ถือเปน รายจายทางภาษีในงวดปจ จุบันหรืองวดกอนแล ว หักดว ย มู ลคาที่ตัดจําหน ายสะสมที่ถื อ
เปนคาใชจายทางบัญชี และ (2) ขอยกเวน ที่กําหนดไวในยอหนาที่ 15.2 ไมสามารถนํามาถื อ
ปฏิบัติตามได เนื่อ งจากการรับรูเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกสงผลกระทบตอ กําไรทางภาษี ดังนั้นผูกูจึง
ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
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8.

กิจการวัดมูลคาเจาหนี้เงินกูยืมในการรับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใชมูลคาของเงินที่ไดรับหักดวยตนทุน
ในการทํารายการ กิจ การตัดจําหนายตนทุนในการทํ ารายการเปนคาใชจายทางบัญชีตามอายุของ
เงิ น กู ยื ม และรายการต น ทุ น ในการทํ า รายการเหล า นั้ น ไม ส ามารถนํ า ไปหั ก เป น ค า ใช จ า ย
ในการคํ านวณกําไรทางภาษี สําหรับ งวดอนาคต งวดป จจุ บัน หรื องวดก อนได (หมายเหตุ (1)
ผลแตกตา งชั่ วคราวที่ตองเสียภาษี คือ มูลค าของตนทุนในการทํา รายการที่ยังไมไดตัดจํ าหนาย
และ (2) ยอ หนา ที่ 15.2 ไม อนุญาตใหกิ จการรั บรูห นี้สิน ภาษีเงิน ได รอการตัดบัญชีสําหรั บ
กรณีน)ี้

9.

สวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือทางการเงิน แบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) วัดมูลคา
ตามมูลคาที่คิดลดจากมูลคาที่ตองจายคืนเมื่อครบกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการสําหรั บเครื่อ งมือทางการเงิน (เมื่อมีก ารประกาศใช) ) ทั้งนี้สวนที่คิดลดไมถือ
เปนคาใชจายในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม
10.

สินทรัพย ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพ ยเพื่อการลงทุน บันทึกดวยมูลคายุติธรรมซึ่งสูงกวาราคา
ทุนเดิมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี

11.

กิจการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม (ตามวิธีราคาที่ตีใหมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมี การประกาศใช) ) แต ไม มีร ายการ
ปรับปรุงทางภาษี (หมายเหตุ ยอ หน าที่ 61ก. กํ าหนดใหกิจการบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
12.

ในการรวมธุ รกิจ มูลคาตามบัญชีข องสินทรัพ ยจะเพิ่ม ขึ้นเปน เท ากับมูลค ายุติธรรม แตไม มีก าร
ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมเพิ่มขึ้น หรือรับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจ ดูยอหนาที่ 66)

13.

มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ลดลงไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายการคํานวณกําไรทางภาษีได
และตนทุนของคาความนิยมก็ไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อมีการขายธุรกิจ (หมายเหตุ
ยอหนาที่ 15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีน)ี้

14.

กิจการตองตัดรายการขาดทุนที่ยังไมรับรูซึ่งเกิดจากรายการระหวางกัน ออกโดยนําไปรวมกับมูลคา
ตามบัญชีของสินคาคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

15.

กําไรสะสมของบริษัท ยอ ย สาขา บริ ษัท รวม และการร วมคา นํ าไปรวมไวใ นกําไรสะสมรวมใน
งบการเงินรวม แตภาระภาษีเงินไดจะเกิดก็ตอเมื่อมีการจัดสรรกําไรใหกับบริษัทใหญ (หมายเหตุ
ยอหนาที่ 39 ไมอนุ ญาตให กิจการรั บรูห นี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีที่ เกิ ดขึ้ น ถาบริษัท ใหญ
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ผูลงทุ น หรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกตา งชั่วคราวไดและมี
ความเปนไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล)
16.

เงิน ลงทุน ในบริ ษัท ยอ ย สาขาหรื อบริษัท ร วมในตา งประเทศ หรื อสวนไดเสียในการรวมคาใน
ต า งประเทศได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต างประเทศ
(หมายเหตุ (1) ในกรณี นี้อาจมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หัก ภาษี และ (2) ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตให กิจ การรั บรูห นี้สินภาษีเงินได รอการตัดบัญชีที่
เกิ ดขึ้ น หากบริ ษัทใหญ ผูลงทุ น หรือ ผูรวมคา สามารถควบคุม ระยะเวลาในการกลับ รายการ
ผลแตกตางชั่วคราวได และมีค วามเปนไปไดคอนขางแนวา กิจ การจะไมกลั บรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

17.

กิจ การบัน ทึ กสิ นทรัพย และหนี้สินที่ไม เปนตัว เงินดว ยสกุลเงินที่ ใช ในการดําเนินงาน แตกิจการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุน ทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิ ดผลแตกตา ง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอ ง
เสียภาษี กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดร อการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 41) และ (3) กิจการตอง
รับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือขาดทุน ดูยอหนาที่ 58)

ภาวะเงินเฟอรุนแรง
18.

กิจการปรับมูลคาของสินทรัพยที่ไมใชตัวเงิน ใหม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง) และไมมี
การปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุ น (2) ถา กิจ การมีก ารตีราคาสินทรัพ ยที่ ไมใ ชตั วเงิน ใหม กิจ การตอ งบั นทึกภาษีเงิน ได
รอการตัด บัญชี ที่ เกี่ย วของกั บการตีร าคาสินทรัพยใ หมในกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น และบันทึ ก
รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการปรับมูลคาสินทรัพยในกําไรหรือขาดทุน)

ข. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดร อการตัดบัญชี อยางไรก็
ตาม สิน ทรั พยภ าษีเ งิน ไดร อการตัดบัญชีบ างรายการ อาจไม สามารถรับ รูไ ดต ามหลักเกณฑ ที่
กําหนดไวใน ยอหนาที่ 24 ของมาตรฐานฉบับนี้

รายการบัญชีที่สงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน
1.

ค า ใช จ า ยผลประโยชน ข องพนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ นํ า มาหั ก ในการคํ า นวณกํ าไรทางบั ญ ชี
ตามที่ พนั ก งานให บ ริ การแก กิจ การ แตจ ะนํามาหั กเป น คาใช จายในการคํ านวณกําไรทางภาษี
เมื่อ กิจการจายใหพนักงานหรือจ ายเงินสมทบเข ากองทุน (หมายเหตุ ผลแตกตางชั่ วคราวที่ใช
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หักภาษี จะเกิดขึ้นในลัก ษณะเดีย วกันสําหรับ คา ใช จายอื่นๆ เชน คา ประกันคุณภาพสิน คา หรื อ
ดอกเบี้ยจาย ซึ่งบางประเทศตองนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด)
2.

คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยในงบการเงินจะมากกวาคาเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให
ตัดจําหนาย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.

ตนทุน สินคาคงเหลือที่ขายกอนวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานนํามาหักในการคํานวณกําไรทาง
บัญชี เมื่อกิจการสงมอบสินคาหรือใหบริการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทาง
ภาษีก็ต อเมื่ อ กิจ การเก็ บ เงิน ได (หมายเหตุ ตามที่ อธิบ ายไวใ นยอหน าที่ 2 ของภาคผนวก ก
ข า งต น ในกรณี นี้ จ ะเกิ ด ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสีย ภาษี ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ลู ก หนี้ ก ารค า ที่
เกี่ยวของ)

4.

มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้นกิจการจึงลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตไมสามารถนํามา
หักเปนคาใชจายทางภาษีจนกวากิจการจะขายสินทรัพยนั้น

5.

ตน ทุนในการวิจัย (หรือ คา ใช จา ยในการจัดตั้ งกิ จการ หรื อ คาใชจ ายก อนการดํา เนินงานอื่ นๆ)
รับ รูเปนค าใชจ ายในการคํานวณกําไรทางบั ญชี แตใหนํามาหักเปนค าใชจ ายในการคํ านวณกําไร
ทางภาษีไดในงวดถัดไป

6.

รายไดรอการรับรูซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แตนํามารวมคํานวณกํ าไรทางภาษีในงวด
ปจจุบันหรือในงวดกอน

7.

เงิ นอุด หนุ น จากรัฐ บาลซึ่งรวมอยู ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เปนรายไดรอการรั บรูแต ไมตอ ง
นํามาเสีย ภาษีใ นงวดอนาคต (หมายเหตุ ยอหน าที่ 24 ไม อนุญ าตใหกิจการรับ รูสิน ทรัพย
ภาษีเงินไดที่เกิดจากกรณีนี้ (ดูยอหนาที่ 33 ประกอบ))

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม
8.

สิน ทรั พ ยท างการเงิน หรื ออสัง หาริ ม ทรัพ ยเพื่ อการลงทุ นบั นทึ กด วยมู ลค ายุติธรรม ซึ่งต่ํ ากวา
ราคาทุนแตไมมีการทํารายการปรับปรุงทางภาษี

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
9.

ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรูหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม แตไมมีคาใชจายที่
เกี่ยวขอ งในการคํานวณกํ าไรทางภาษีจ นกวาจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สิ น ทรัพยภ าษี เงิน ได
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมลดลงหรือกําไรจากการตอ รองราคาซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
ดูยอหนาที่ 66)

10.

ยอหนานี้ไมใช
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11.

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลคาตาม
บั ญ ชีข องสิน ทรั พ ย เช น สิ น ค า คงเหลือ หรื อ ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ แต ไ ม ต องทํ ารายการ
ปรับปรุงทางภาษี

12.

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย สาขาหรื อ บริ ษั ท ร ว มในต า งประเทศ หรื อ ส ว นได เ สีย ในการร ว มค า
ในตา งประเทศ จะได รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอั ตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราตา งประเทศ
(หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดไดทั้งผลแตกตางชั่ วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราว
ที่ใชหักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 44 กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคต
อันใกล และ (ข) กําไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได)

13.

กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัว เงินดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตคํานวณ
กําไรขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีและผลแตกตา งชั่ วคราวที่ ใช หัก ภาษี (2) ถา กิจการมี ผลแตกตางชั่วคราวที่ใ ชหั กภาษี
กิจการต องรับรูสินทรัพยภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญชี เมื่อมีความเปน ไปได คอนขางแนวาจะมีกําไร
ทางภาษี เพีย งพอ (ดูยอ หนาที่ 41) และ (3) กิจการตอ งรับ รูภ าษีเ งิน ได รอการตัด บัญชีใน
กําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58))

ค. ตัวอยางสถานการณที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินมีจํานวนเทากับฐานภาษี
1.

ค า ใช จ ายค างจ า ยที่ กิ จ การนํ ามาหั ก ในการคํ านวณหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น สํ าหรั บ
งวดปจจุบันหรืองวดกอนแลว

2.

เจ าหนี้ เงิน กู ยืม ที่ วัดมู ลค าดวยมูลคาของเงิ นสดที่ ไ ดรั บ ซึ่งมี จํ านวนเท ากับ มู ลค าที่ ต องจายคืน
เมื่อครบกําหนด

3.

คาใชจายคางจายที่ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได

4.

รายไดคางรับที่ไมสามารถนํามาคํานวณภาษีเงินได
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ภาคผนวก ข
การแสดงการคํานวณและการนําเสนอขอมูล
ภาคผนวกนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจมาตรฐานไดชัดเจน
ขึ้น โดยยกตัวอยางจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางสวนเพื่อแสดงผลกระทบ
ของรายการบัญชีที่อธิบายไวขางตนที่มีตองบการเงิน ทั้งนี้บางสวนของงบการเงินที่ยกมาจึงไมไดสอดคลอง
กับการแสดงรายการและเปดเผยขอมู ลทั้งหมดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีห รือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ตัวอยางทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติวากิจการไมมีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว
ตัวอยางในภาคผนวกนี้เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไมไดคํานึงถึงกฎหมายของประเทศไทย

ตัวอยางที่ 1 สินทรัพยที่เสื่อมสภาพได
กิจการซื้ออุปกรณในราคา 10,000 และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง โดยมีอายุการใชงาน 5 ป ในทาง
ภาษี กิจการตอ งตั ดคา เสื่อมราคาอุป กรณในอัต รารอ ยละ 25 ตอปต ามวิธีเสน ตรง ผลขาดทุนทางภาษี
สามารถนํ ากลับไปหัก กําไรทางภาษี ยอ นหลังได 5 ป ในปที่ 0 กําไรทางภาษีข องกิจ การมี จํานวนเทากั บ
5,000 และอัตราภาษีเทากับรอยละ 40
กิจการจะใชประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของอุปกรณโดยนํามาใชผลิตสินคาเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันของกิจการคํานวณไดดังนี้

รายไดทางภาษี
คาเสื่อมราคาทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี
คาใช จาย (รายได ) ภาษี เงินได ของงวด
ปจจุบัน (อัตราภาษีรอยละ 40)

1
2,000
2,500
(500)

2
2,000
2,500
(500)

ป
3
2,000
2,500
(500)

(200)

(200)

(200)

4
2,000
2,500
(500)

5
2,000
0
2,000

(200)

800

กิจ การรับ รูสิ นทรัพ ยภ าษี เงินได ของงวดป จจุ บัน ณ สิ้ นปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากกิจ การได รับประโยชน
จากขาดทุนทางภาษีที่นําไปหักกําไรทางภาษีของปที่ 0
ผลแตกต างชั่วคราวที่ เ กี่ยวของกั บ อุ ป กรณร วมทั้ ง สิน ทรั พยแ ละหนี้ สิน ภาษีเงินไดร อการตัดบั ญชี และ
คาใชจายและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
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ป
มูลคาตามบัญชี
ฐานภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด

1
8,000
7,500
500

2
6,000
5,000
1,000

3
4,000
2,500
1,500

4
2,000
0
2,000

0
200
200

200
200
400

400
200
600

600
200
800

5
0
0
0
800
(800)
0

กิจ การรับรูหนี้ สิน ภาษี เงิน ไดร อการตัดบั ญชีในป ที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับรายการของผลแตกตา ง
ชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษีจะทําใหเกิดรายไดท างภาษีใ นปตอๆ ไป งบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของกิจ การ
เปนดังนี้
ป
รายได
คาเสื่อมราคา
กําไรกอนหักภาษี
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับงวด

1
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

2
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

3
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

4
2,000
2,000
0
(200)
200
0
0

5
2,000
2,000
0
800
(800)
0
0

ตัวอยางที่ 2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตัวอยางนี้ค รอบคลุมระยะเวลา 2 ป คือ ป X5 และ ป X6 ในป X5 อัตราภาษีเ งิน ไดที่มีผลบังคับ ใชคือ
รอยละ 40 ของกําไรทางภาษี ในป X6 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใช คือรอยละ 35 ของกําไรทางภาษี
กิจการรับรูเงินบริจาคเพื่อการกุศลเปนคาใชจายเมื่อจายจริง แตไมถือเปนคาใชจายทางภาษี
ในป X5 กิจการไดรับหนังสือ แจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวากําลังดําเนินการฟ องรองกิจการในเรื่องการ
ปลอยสารกํามะถัน แมวาในเดือนธันวาคม ป X6 กิจ การยังไมไดขึ้น ศาล แตกิจการก็รับ รูหนี้สินไวจํานวน
700 ในป X5 ซึ่งเปน การประมาณการคาปรับ อย างดีที่ สุด และกิจ การไมสามารถนําไปหัก เปน คาใชจาย
ในการคํานวณภาษี
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ในป X2 กิจ การมี ตนทุน การพั ฒนาผลิตภัณ ฑใหมจํ านวน 1,250 ซึ่ง ไดนําไปหักเปนคาใช จายในการ
คํานวณภาษีเงินไดสําหรับป X2 แตใ นทางบัญชีกิจการบันทึกคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายฝา ยทุนและ
ตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลคาของตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ยังไมไดตัดจําหนาย มีจํานวน 500
ในป X5 กิจการทําขอตกลงกับพนักงานวาจะใหสวัสดิก ารดานสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรูคาใชจาย
สําหรั บ แผนงานนี้ ในขณะที่พ นั กงานยัง ปฏิ บั ติง านอยู ในป X5 และ X6 ยัง ไมมี การจ ายเงิน สวัสดิก าร
ดั ง กล า วให ผู เ กษี ยณ ค า ดู แ ลสุ ข ภาพจะนํ า มาหั ก เป น ค า ใช จ า ยทางภาษี เ มื่ อ กิ จ การจ า ยให ผู เ กษี ย ณ
กิจการประเมิ นวามีความเปนไปไดคอนขางแนวากํา ไรทางภาษี ของกิ จการมี เพี ยงพอที่ จะนําสิ นทรั พย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนได
กิจการคิดคาเสื่อมราคาทางบัญชีสําหรับอาคารในอัตรารอยละ 5 ตอปโดยใชวิธีเสนตรงและคาเสื่อมราคา
ทางภาษีรอยละ 10 ตอปดวยวิธีเ สน ตรง สว นยานพาหนะตัดคาเสื่อ มราคาทางบัญชีในอั ตรารอ ยละ 20
โดยวิธีเสน ตรงและทางภาษีรอยละ 25 ตามวิธีเ สนตรง กิจการตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชีเต็ม ปในปที่ซื้อ
สินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหม เปน 65,000 และประมาณวาอาคารจะเหลืออายุการ
ใช งานอีก 20 ป นั บจากวั นที่ ตีร าคาใหม การตีร าคาใหมไมกระทบกับกํา ไรทางภาษี ในป X6 และ
หนวยงานจัดเก็บภาษีไมไดปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะทอนถึงราคาที่ตีใหม ในป X6 กิจการโอน
สวนเกินทุนจากการตี ราคาใหมจํานวน 1,033 ไปยังกําไรสะสม ทั้งนี้สวนเกินทุน ดังกลาวเกิดจากผลตา ง
จํานวน 1,590 ระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาอาคารที่ตีราคาใหม (3,250) กับคาเสื่อมราคาที่
คิดจากตนทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จํานวน 33,200 หารดวย
อายุก ารใช ง านที่ เ หลื อ อยู 20 ป ) หั ก ด ว ยภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี ที่ เ กี่ ยวข อ งอี ก จํ า นวน 557
(ดูยอหนาที่ 64)
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คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

กําไรทางบัญชี
บวก
คาเสื่อมราคาทางบัญชี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
คาปรับเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
คาใชจายรักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณ
หัก
คาเสื่อมราคาทางภาษี
กําไรที่ตองเสียภาษี
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่อัตราภาษีรอยละ 40
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่อัตราภาษีรอยละ 35

X5
8,775

X6
8,740

4,800
500
700
250
2,000
17,025

8,250
350
250
1,000
18,590

(8,100)
8,925

(11,850)
6,740

3,570
2,359

มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ราคาทุน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
หัก คาเสื่อมราคาสะสมจากการตีราคา
สินทรัพยใหม ณ 1 มกราคม X6
ราคาที่ตีเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6

50,000
6,000
56,000

10,000
10,000

60,000
6,000
66,000

(22,800)
31,800
65,000
65,000

10,000
15,000
25,000

(22,800)
31,800
75,000
15,000
90,000
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ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
คาเสื่อมราคา ป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
การตีราคาเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6
คาเสื่อมราคา ป X6
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6
มูลคาตามบัญชี
31 ธันวาคม X4
31 ธันวาคม X5
31 ธันวาคม X6

อาคาร
5%
20,000
2,800
22,800
(22,800)
3,250
3,250

ยานพาหนะ
20%
4,000
2,000
6,000
6,000
5,000
11,000

รวม
24,000
4,800
28,800
(22,800)
6,000
8,250
14,250

30,000
33,200
61,750

6,000
4,000
14,000

36,000
37,200
75,750

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

อาคาร
50,000
6,000
56,000
56,000

ยานพาหนะ
10,000
10,000
15,000
25,000

รวม
60,000
6,000
66,000
15,000
81,000

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4
คาเสื่อมราคา ป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5
คาเสื่อมราคา ป X6
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

10%
40,000
5,600
45,600
5,600
51,200

25%
5,000
2,500
7,500
6,250
13,750

45,000
8,100
53,100
11,850
64,950

ฐานภาษี
31 ธันวาคม X4
31 ธันวาคม X5
31 ธันวาคม X6

10,000
10,400
4,800

5,000
2,500
11,250

15,000
12,900
16,050

ฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีแ ละคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X4
มูลคาตามบัญชี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพย

ฐานภาษี

500
2,000
500
33,000
36,000
72,000

500
2,000
33,000
15,000
50,500

ผลแตกตาง
ชั่วคราว
500
21,000
21,500

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคางจาย
เจาหนี้การคา
คาปรับคางจาย
ค า รั ก ษาพยาบาลพนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณค า ง
จาย
หนี้สินระยะยาว
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สิน

3,000
500
-

3,000
500
-

-

20,000
8,600
32,100

20,000
8,600
32,100

-

ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

5,000
34,900
72,000

5,000
13,400
50,500

-

21,500

ผลแตกตางชั่วคราว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

21,500 ที่อัตราภาษีรอยละ 40
-

8,600
8,600
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีแ ละคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X5
มูลคาตามบัญชี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพย

500
2,000
250
33,000
37,200
72,950

500
2,000
33,000
12,900
48,400

ผลแตกตาง
ชั่วคราว
250
24,300
24,550

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคางจาย
เจาหนี้การคา
คาปรับคางจาย
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคางจาย
หนี้สินระยะยาว
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สิน

3,570
500
700
2,000
12,475
9,020
28,265

3,570
500
700
12,475
9,020
26,265

(2,000)
(2,000)

ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

5,000
39,685
72,950

5,000
17,135
48,400

ผลแตกตางชั่วคราว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด
คาใชจาย (รายได) ภาษีเ งินไดร อการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวของกับ ผลแตกตางชั่วคราวที่รั บรู
เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ

ฐานภาษี

24,550 ที่อัตราภาษีรอยละ 40
(2,000) ที่อัตราภาษีรอยละ 40

-

22,550
9,820
(800)
9,020
(8,600)
420
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีแ ละคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X6

ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพย
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้การคา
คาปรับคางจาย
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคางจาย
หนี้สินระยะยาว
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สิน
ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

มูลคาตาม
บัญชี
500
2,000
33,000
75,750
111,250
2,359
500
700
3,000
12,805
19,845
39,209
5,000
19,637
47,404
111,250

ฐานภาษี
500
2,000
33,000
16,050
51,550
2,359
500
700
12,805
19,845
36,209
5,000
10,341
51,550

ผลแตกตาง
ชั่วคราว
59,700
59,700
(3,000)
(3,000)
-

ผลแตกตางชั่วคราว

56,700

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
59,700 ที่อัตราภาษีรอยละ 35
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(3,000 ที่อัตราภาษีรอยละ 35)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด
ปรับปรุงยอดคงเหลือตนงวดของหนี้สินภาษีเงินได 22,550 ที่อัตราภาษีรอยละ 5
รอการตัดบัญชี เนื่องจากการลดอัตราภาษี
ภาษีเ งิน ไดรอการตั ดบั ญชี ที่เกี่ยวของกับ สว นเกิ น 31,800 ที่อัตราภาษีรอยละ 35
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย
คา ใชจ าย (รายได) ภาษีเ งิน ไดร อการตั ดบั ญชีที่
เกี่ ยวขอ งกั บผลแตกตางชั่วคราวที่รับ รูเมื่อ
เริ่มแรกและที่กลับรายการ

20,895
(1,050)
19,845
(9,020)
1,127
(11,130)
822
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ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
รายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานกําหนดไวมีดังนี้
สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (ยอหนาที่ 79)

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
คาใช จายภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวขอ งกับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
คา ใช จา ย (รายได) ภาษีเ งิน ได รอการตัด บัญชีที่เ กิด จากการ
ลดอัตราภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

X5
3,570

X6
2,359

420

822

3,990

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ยอหนาที่ 81.1ก)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาอาคารใหม
-

(1,127)
2,054

(11,130)

นอกจากนี้ ในป X6 กิจ การได โ อนภาษี เงิน ไดร อการตั ดบั ญชี จํา นวน 557 จากกํ าไรสะสมกลับ ไปยั ง
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใหม โดยจํานวนดังกลาวมาจากผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจาก
มูลคาของอาคารที่ตีราคาใหมกับคาเสื่อมราคาที่คิดจากตนทุนของอาคาร
คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี (ยอหนาที่ 81.3)
มาตรฐานฉบั บนี้อนุญาตใหกิจการเลือกอธิบายความสัมพันธร ะหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได
กับกําไรทางบัญชี ไดสองวิธี ดังนี้
(1) การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ ใช
และเปดเผยเกณฑในการคํานวณอัตราภาษีที่ใช

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 54/65

กําไรทางบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใชรอยละ 35
(ป X5 รอยละ 40)
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา
ภาษีลดลง
คาใชจายภาษีเงินได

X5
8,775

X6
8,740

3,510

3,059

200
280

122
-

3,990

(1,127)
2,054

อัตราภาษีที่ใชคืออัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือรอยละ 30 (ป X5 อัตราภาษีรอยละ 35)
และอัตราภาษีของทองถิ่นคือรอยละ 5
(2) การกระทบยอดระหวางอั ตราภาษีที่ แท จริ ง ถัว เฉลี่ยและอัตราภาษีที่ ใชแ ละเป ดเผยเกณฑ ใ นการ
คํานวณอัตราภาษีที่ใช
X5
X6
รอยละ
รอยละ
อัตราภาษีที่ใช
40.0
35.0
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักในการ
คํานวณกําไรทางภาษี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
2.3
1.4
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.2
ภาษี เงินไดร อการตัดบัญชีตนงวดที่ ลดลงเนื่องจากอัตราภาษี
(12.9)
ลดลง
อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย (คาใชจายทางภาษีหารดวยกําไร
กอนภาษี)
45.5
23.5
อัตราภาษีที่ใช คือ อัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือรอยละ 30 (ป X5 อัตราภาษีรอยละ 35)
และอัตราภาษีของทองถิ่นคือรอยละ 5
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คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชโดยเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน (ยอหนาที่ 81.4)
ในป X6 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดของประเทศจากรอยละ 35 เปนรอยละ 30
กิจ การต องเป ด เผยขอมู ล เกี่ ยวกั บ ผลแตกต า งชั่ ว คราวแต ล ะประเภท รวมทั้ ง ขาดทุ น ทางภาษี ที่
ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท ดังนี้
(1) มูลค าของสินทรัพยแ ละหนี้สิน ภาษีเ งินไดรอการตัด บัญชี ที่กิ จการรับ รูในงบแสดงฐานะทาง
การเงินแตละงวดที่นําเสนอ
(2) มูลคา ของรายได หรือคาใชจายภาษี เงิ นไดร อการตั ดบัญชี ที่กิ จการรับ รูในกํา ไรหรื อขาดทุน ใน
แตละงวดที่นําเสนอ หากกรณีดังกลาวไมสามารถเห็นไดชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ยอหนาที่ 81.7)
คาเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคํานวณโดยใชอัตราเรง
หนี้สินคารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนํามาหักภาษีไดเมื่อจาย
จริงเทานั้น
ตน ทุนในการพั ฒนาผลิต ภั ณฑ ที่ นํามาหั กจากกํ าไรทางภาษี ใน
ปกอน
ราคาสินทรัพยที่ตีเพิ่มสุทธิจากคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวของ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

X5
9,720
(800)
100
9,020

X6
10,322
(1,050)
10,573
19,845

(หมายเหตุ มู ลคา ของรายไดห รือคา ใช จายภาษีเ งินได รอการตัด บัญชี ที่กิจการรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปปจจุบันสามารถเห็นไดจากมูลคาในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป)
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ตัวอยางที่ 3 การรวมธุรกิจ
ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุนของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษีของ
เงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 คาความนิยมไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีไดและตนทุนของ
คา ความนิยมจะไมสามารถนํามาหั กภาษีไ ดตอ ใหบ ริษัท จําหนายธุ ร กิจออกไปก็ตาม อัตราภาษีสํา หรั บ
กิจการ ก คือรอยละ 30 และอัตราภาษีสําหรับกิจการ ข คือรอยละ 40
มูลคายุติธ รรมของสิ นทรัพ ยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุไ ดที่กิจ การ ก ซื้อมา (ยกเวนสินทรัพยและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) แสดงไวในตารางดานลางนี้ พรอมทั้งฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยูและผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ผลแตกตางชั่วคราว
มูลคาที่รับรู
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ซื้อ
ฐานภาษี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
270
155
115
ลูกหนี้การคา
210
210
สินคาคงเหลือ
174
124
50
หนี้ สิ น ผลประโยชน ข องพนั ก งานเมื่ อ
(30)
(30)
เกษียณอายุ
เจาหนี้การคา
(120)
(120)
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รั บมาที่ระบุได
ไมรวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
504
369
135
สินทรัพ ยภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีที่ เกิดจากหนี้ สินผลประโยชน ของพนัก งานเมื่อเกษียณอายุตองนําไป
หักออกจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ เกิ ดขึ้นจากที่ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ และสินคาคงเหลื อ
(ดูยอหนาที่ 74)
รายการตนทุ นของคาความนิยมไมหักเปนคาใชจ ายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู ดังนั้นฐานภาษี
ของคาความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีคาเปนศูนย อยางไรก็ต าม ยอหนาที่ 15.1 กิจการ ก ตองไม รับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับ คาความนิยมใน
กิจการ ข
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เปนดังนี้
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได
ยกเวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (135 x 40%)
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได
คาความนิยม
มูลคาตามบัญชี

504
(54)
450
150
600

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 57/65

ณ วันที่ซื้ อกิจ การ ฐานภาษีข องเงิน ลงทุนของกิ จการ ก มีคาเทากั บ 600 ดังนั้นจึงไมเกิด ผลแตกตา ง
ชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน
ระหว างป X5 สวนของเจ าของในกิ จ การ ข
เปลี่ยนแปลง เปนดังนี้

(ซึ่ง รวมการปรั บ ปรุ งมู ลคายุติ ธรรม ณ วัน ซื้อ ) มี ก าร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5
กําไรสะสมสําหรับป X5 (กําไรสุทธิคือ 150 หักดวย
เงินปนผลคางจายจํานวน 80)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5

450
70
520

กิจการ ก รับรูหนี้สินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายหรือหนี้สินภาษีเงินไดอื่นๆที่กิจการจะตองจาย ในการบันทึก
บัญชีลูกหนี้เงินปนผลจํานวน 80
ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลคาตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไมรวมลูกหนี้เงินปนผลคางจาย
เปนดังนี้
สินทรัพยสุทธิของกิจการ ข
คาความนิยม
มูลคาตามบัญชี

520
150
670

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท ก มีจํานวน 70 ซึ่งเทากับกําไรสะสมที่ยังไม ไดจัดสรร
ตั้งแตวันซื้อธุรกิจ
ถากิจ การ ก พิจ ารณาว าจะไม ขายเงินลงทุน และกิจ การ ข จะไม จัดสรรกํ าไรสะสมในอนาคตอันใกล
กิจการ ก ไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน ในกิจการ ข (ดูยอหนาที่ 39
และ 40) ทั้ง นี้ขอยกเวน ดังกล าวจะนํามาใชกับเงิน ลงทุน ในบริษัทรวมไดก็ต อเมื่อ มีข อตกลงวาจะไมมี
การจัดสรรกําไรกัน ในอนาคตอันใกล (ดูยอหนาที่ 42) กิจการ ก ตองเปดเผยมูลคาผลแตกตางชั่วคราว
ซึ่งไมไดรับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เชน 70 (ดูยอหนาที่ 81.6)
ถากิจ การ ก คาดว าจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกําไรสะสมให ก ในอนาคตอันใกล
กิจการ ก ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามจํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวาจะกลับรายการ
โดยใช อั ตราภาษี ที่สะทอนใหเห็ นวากิ จการคาดวาจะได รั บประโยชนจากมูลคาตามบั ญชี ของเงิน ลงทุ น
(ดูยอหนาที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัด บัญชีไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิ ดขึ้นจากผลตางในการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งได บันทึกบัญชีโดยตรงไปยัง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว (ดูยอหนาที่ 61ก.) กิจ การ ก
ตองเปดเผยขอมูลดังนี้
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ก.

มู ล ค า ของภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญชี ซึ่ ง กิ จ การบั น ทึ ก โดยตรงไปยัง กํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
(ดูยอ หนาที่ 81.1ก)
ข. มูลคา ของผลแตกตางชั่ วคราวที่ เหลืออยู ซึ่ งกิจการคาดวาจะยังไมกลับรายการในอนาคตอันใกล
ดังนั้นกิจการจึงไมตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6)

ตัวอยางที่ 4 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม
กิจการไดออกหุนกูแปลงสภาพที่ไมระบุอัตราดอกเบี้ย มูลคา 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซึ่งตองจาย
คืนตามราคาที่ตราไว ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการแยกสวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือ
ทางการเงินไวเปนหนี้สิน และแยกสวนประกอบที่เปนทุนไวเปนทุน ทําใหกิจการตองบัน ทึกมูลคาตามบัญชี
เมื่ อเริ่มแรกเปนสวนประกอบหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพเทากับ 751 และเป นสว นประกอบทุนเทากั บ
249 ตอมากิจการรับรูสวนลดของหุนกูเปนคาใชจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาตามบัญชีของ
สวนประกอบที่เปนหนี้สิน ณ วันตน ป ทั้งนี้กฎหมายภาษีอากรไมอนุ ญาตให กิจการนําสวนลดที่เกิดจาก
สวนประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพมาหักเปนคาใชจาย และอัตราภาษีคือรอยละ 40
รายการผลแตกตางชั่ว คราวที่ เกี่ย วขอ งกับ สว นประกอบที่เ ปนหนี้สิ น หนี้สิ นภาษีเ งิน ได รอการตัด บัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี แสดงไดดังนี้
ป
มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องส ว นประกอบที่ เ ป น
หนี้สิน
ฐานภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
หนี้สิน ภาษีเ งินไดร อการตัดบั ญชีตน งวดที่
อัตราภาษีรอยละ 40
ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ บั น ทึ ก ไปยั ง
สวนของเจาของ
คา ใชจ าย (รายได) ภาษีเ งิน ไดรอการตัด
บัญชี
หนี้ สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด
ที่อัตราภาษีรอยละ 40

X4

X5

X6

X7

751
1,000
249

826
1,000
174

909
1,000
91

1,000
1,000
-

0

100

70

37

100

-

-

-

(30)

(33)

(37)

70

37

-

100
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ตามที่ไ ดอ ธิบ ายไวในยอ หน าที่ 23 ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม X4 กิจ การตองรับ รู หนี้สินภาษีเ งิน ไดร อการ
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการปรับมูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้นมูลคา
ที่กิจการรับรู ณ วันนั้น มีดังนี้
751
100
149
1,000

สวนประกอบที่เปนหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนประกอบที่เปนทุน (249-100)

กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง ไวในกําไรหรือขาดทุนเปนรายได
ภาษีเงินได (ดูยอหนาที่ 23) ดังนั้นกําไรหรือขาดทุนของกิจการจะเปนดังนี้
ป
คาใชจายดอกเบี้ย (สวนลดที่คํานวณได)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

X4
-

X5
75
(30)
45

X6
83
(33)
50

X7
91
(37)
54

ตัวอยางที่ 5 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กิ จการต องรั บ รู คาใช จา ยสํ าหรั บ บริ การที่ ไ ด รั บ จากพนั กงานเปน สิ่ งตอบแทนสํ าหรั บ สิ ท ธิซื้ อหุ น ที่ ใ ห
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)
การหักภาษีจะไมเกิดขึ้นจนกวาจะมีการใชสิทธิและจะใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันที่ใชสิท ธิเปน เกณฑ
ในการหักภาษี
ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 68ข. ผลตางระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับจากพนักงานจนถึงงวดปจจุบัน
(ซึ่ ง เป น จํ า นวนที่ ห น ว ยงานเก็ บ ภาษี อ นุ ญาตให หั ก ภาษี ใ นงวดอนาคตสํา หรั บ บริ ก ารนั้ น ) กั บ มู ล ค า
ตามบั ญชี ที่เปน ศูน ย ถือ เปนผลแตกตา งชั่ วคราวที่ ใชหั กภาษี ซึ่งทําใหเกิ ดสิ นทรั พยภ าษีเงินไดร อการ
ตัด บัญชี ยอ หนาที่ 68ข. กําหนดวา หากจํ านวนที่ หนวยงานเก็บภาษีอ นุญาตใหหักภาษี ในงวดอนาคต
ยัง ไม ท ราบ ณ สิ้น รอบระยะเวลาบั ญชี กิ จการต อ งประมาณจํ า นวนนั้น โดยใช ข อ มู ลที่ มี อ ยู ณ วัน สิ้ น
รอบระยะเวลาบั ญชี หากหน วยงานเก็ บ ภาษียอมให หั ก ภาษีใ นงวดอนาคตโดยใช มู ลค าหุ น ในอนาคต
การวัดมูลคาผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีตองใชราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเปน เกณฑ ดังนั้น ตัวอยางนี้
ประมาณการของจํานวนที่หักภาษีไดในงวดอนาคต (และการวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
ตองใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ
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ตามที่ อธิบายในยอ หน าที่ 68ค. หากจํ านวนที่ ใชหั กภาษี (หรื อประมาณการจํานวนที่ ใช หั กภาษี ได ใ น
งวดอนาคต) มากกวา จํา นวนคาใช จายคาตอบแทนสะสมที่ เกี่ยวของ แสดงวา จํานวนที่หั กภาษีเ กี่ยวของ
ทั้ง คาใชจายคาตอบแทนพนักงานและสวนของทุ น ในสถานการณเช นนี้ ตามยอหนาที่ 68ค. กําหนดให
กิจ การรับรูส วนเกิน ของภาษีเงินไดร อการตั ดบัญชี หรือ ภาษีเงิน ไดข องงวดป จจุบัน ตอ งรั บรูโ ดยตรงใน
สวนของเจาของ
อัตราภาษีของกิจการ คือ รอยละ 40 สิทธิที่ออกให ณ ตนปที่ 1 จะเปนสิทธิขาด ณ สิ้นปที่ 3 และใชสิทธิ
ได ณ สิ้นปที่ 5 รายละเอียดของคาใชจายที่รับรูตามบริการที่ไดรับจากพนักงาน และไดใชประโยชนแลวใน
แตละรอบระยะเวลาบัญชี จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปแตป และมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ สิ้นปเปนดังนี้
ปที่
1
2
3
4
5

คาใชจายตามบริการที่พนักงานให
188,000
185,000
190,000
0
0

จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นป
50,000
45,000
40,000
40,000
40,000

มูลคาที่แทจริงตอสิทธิ
5
8
13
17
20

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแ ละรายไดภาษีเงิน ไดรอตัดบัญชีในชวงปที่ 1 – 4 และรายได
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันในปที่ 5 ดังนี้ ในปที่ 4 และ 5 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันบางสวนรับ รูโดยตรงเขาสวนของเจาของ เพราะประมาณการภาษี (และภาษีจริง) ที่หักได
มากกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม
ปที่ 1
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(50,000 x 5 x 1/3 (ก) x 0.40) =
33,333
(ก)

ฐานภาษีของบริการที่พนักงานใหใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ สิทธิเหลานั้นใหสําหรับบริการที่ไดรับ 3 ป
เนื่อ งจากถึงปจจุบั น กิจการไดรับบริการเพียง 1 ป จึงตองคูณมูลคาที่แทจริงของสิท ธิเลือกดวย 1/3
เพื่อใชเปนฐานภาษี ณ สิ้นปที่ 1

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีที่หักไดใน
อนาคตเปนจํานวน 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) นอยกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสมจํานวน
188,000
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ปที่ 2
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด
(45,000 x 8 x 2/3 x 0.40) =
96,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดตนงวดยกมา
(33,333)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป
*จํานวนเงินนี้ประกอบดวยรายการดังนี้
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับ
จากพนักงานระหวางปและมูลคาตามบัญชีเปนศูนย
(45,000 x 8 x 1/3 x 0.40)

รายไดภาษีเงินไดที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีของบริการที่ไดรับ
จากพนักงานในปกอน
ก) มูลคาที่แทจริงที่เพิ่มขึ้น (45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)
ข) จํานวนสิทธิที่ลดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป

62,667*

48,000

18,000
(3,333)
62,667

รายไดภ าษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้ง หมดตองรับ รูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินได ที่
ใชหักไดมีจํ านวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) นอยกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม
373,000 (188,000 + 185,000)
ปที่ 3
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) = 208,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด
(96,000)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป

112,000

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับ รูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักได
520,000 (45,000 x 13) นอยกว าคาใช จายเงินเดือนสะสม 563,000 (188,000 + 185,000 +
190,000)
ปที่ 4
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด
(40,000 x 17 x 0.40) =
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป

272,000
(208,000)
64,000
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รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่รับรูบางสวนในกําไรหรือขาดทุนและบางสวนในสวนของเจาของ
ประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักไดในงวดอนาคต (40,000 x 17)
680,000
คาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม
563,000
จํานวนที่สูงกวาภาษีที่ใชหักได
117,000
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป
64,000
สวนเกินที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ (117,000 x 0.40)
(46,800)
สวนที่รับรูเขากําไรหรือขาดทุน
17,200
ปที่ 5
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (การกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชี)
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ (การกลับรายการรายไดภาษีเงินได
รอตัดบัญชีสะสมที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ)
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
รายไดภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่ใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันใชสิทธิ
(40,000 x 20 x 0.40)
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน (563,000 x 0.40)
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ

272,000
46,800
225,200
320,000
225,200
94,800

สรุป

ปที่

คาใชจายตาม
บริการที่
พนักงานให

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจาย
คาใชจาย
รวมคาใชจาย
(รายได) (รายได) ภาษี (รายได) ภาษี
ภาษีของ
รอตัดบัญชี
เงินได
งวดปจจุบัน
0
(33,333)
(33,333)
0
(62,667)
(62,667)
0
(112,000)
(112,000)
0
(17,200)
(17,200)
(225,200)
225,200
0

1
2
3
4
5

188,000
185,000
190,000
0
0

รวม

563,000 (225,200)

0

(225,200)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สวนของ
สินทรัพยภาษี
เจาของ
เงินไดรอการ
ตัดบัญชี
0
0
0
(46,800)
46,800
(94,800)
(94,800)

33,333
96,000
208,000
272,000
0
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0

ตัวอยางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการรวมธุรกิจ
ในเดือนมกราคม 25x1 กิจการ ก ไดมาซึ่งสวนไดเ สียรอยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จายเงิน
จํานวน 400 บาทใหกับผูถือหุนเดิมของ ข
ณ วันที่ซื้อกิจการ ข มีสิทธิใหพนักงานซื้อหุนคงเหลือในราคาตลาดจํานวน 100 บาท โดยสิทธิในการเลือ ก
ซื้อหุน ดังกลาวเปนสิท ธิขาดทั้ งหมด จากการรวมธุ รกิจ สิทธิที่เหลื ออยูของกิจการ ข ถูกเปลี่ยนแทนดวย
สิทธิซื้ อหุนของกิจการ ก (สิทธิใหมที่ทดแทนสิท ธิเดิม) ดวยราคาตลาดจํานวน 100 บาท และมีมู ลคาที่
แทจริงจํานวน 80 บาท สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสิท ธิขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56
ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุร กิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) การออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการโอนสําหรับกิจการ ข
การหักลดภาษีสําหรับสิทธิดังกลาวจะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใชสิทธิ สวนลดภาษีจะขึ้นอยูกับมูลคา ที่
แท จ ริ ง ของสิ ท ธิ ณ วั น นั้ น กิ จ การ ก มี อัต ราภาษี ร อ ยละ 40 กิ จ การ ก รั บ รู สิน ทรั พ ยภ าษี เ งิน ได
รอการตัดบัญชี จํ านวน 32 บาท (มูลคาที่ แทจริงจํ านวน 80 บาท x 40%) ของสิ ทธิในการเลือกซื้อ หุน
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
กิจการ ก การวัด มู ลค าสิน ทรั พ ยสุทธิที่ ร ะบุไ ดที่ ไ ดม าจากการรวมธุร กิ จ (ไม รวมสินทรั พ ยและหนี้สิน
ภาษีเ งิน ได รอการตั ดบั ญชี) จํ านวน 450 บาท ฐานภาษีข องสินทรัพย สุท ธิที่ร ะบุได จํานวน 300 บาท
((450-300) x 40%) ของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
คาความนิยมคํานวณไดดังนี้
เงินสด
มูลคาตลาดของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม
รวม
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได ยกเวนสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาความนิยม

บาท
400
100
500
(450)
32
60
78

การลดลงของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมไมสามารถนํามาหักทางภาษีได ตามยอหนาที่ 15ก. กิจการ ก
ไมรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางที่ตองเสียภาษีที่เ กี่ยวขอ งกับคาความนิยมที่รับรู
จากการรวมธุรกิจ
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การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ มีดังนี้
หนวย : บาท
เดบิต คาความนิยม
เดบิต สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เครดิต เงินสด
เครดิต สวนของเจาของ (สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม)
เครดิต หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

78
450
32
400
100
60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลคาที่แทจริงของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมมีมูลคา 120 บาท กิจการ ก
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 48 บาท (120 x 40%) กิจการ ก รับรูรายไดภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีจํานวน 16 บาท (48 – 32) จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาที่แทจริงสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม
บันทึกบัญชีดังนี้
หนวย : บาท
เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
16
เครดิต รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
16
หากสิทธิใ หมที่ ทดแทนสิทธิ เดิ มไมส ามารถนํ ามาหั กภาษีไดภายใตกฎหมายภาษีปจจุ บัน กิจการ ก ตอง
ไมรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กิจการบันทึกบัญชีสําหรับเหตุการณภายหลัง
ซึ่งเปนผลใหเ กิดสวนลดภาษีจากการออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้น
ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิ จาณาสัดสวนของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิ
เดิมซึ่ งเปนส วนหนึ่งของการโอนในการรวมธุรกิ จ ซึ่งสัดสวนที่ให สําหรับริการที่ได รับในอนาคต ดังนั้นรับรู
คาตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจเปนคาใช จาย สินทรัพยแ ละหนี้ สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สําหรับสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเปนคาใชจายภายหลังการรวมธุรกิจ ใหบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปตามตัวอยางที่ 5
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
สัญญาเชา
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้เปน ไปตามเกณฑที่กํ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีร ะหวางประเทศ
ฉบั บที่ 17 เรื่อง สัญญาเช า พ.ศ. 2552 ซึ่งเปน การแก ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ระหว าง
ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 17: Leases (Bound volume 2009))
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรู
รายไดดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (ยอดเงินตนคงคางคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา)
โดยใชวิธีปรับยอนหลัง อยางไรก็ตาม กิจการที่มีสัญญาเชาคงเหลืออยูกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 กิจการ
จะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยไมใชวิธีปรับยอนหลังก็ได อนึ่ง สําหรั บในกรณีที่กิจการ
ซึ่งมีสัญญาเชาซื้อคงเหลืออยูกอนวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชและไดใชวิธีผลรวมตัวเลขใน
การคํ านวณดอกเบี้ ยรับ กิ จ การสามารถใช วิธีดังกล าวได ตอ ไปจนกวาสัญ ญาเช าซื้ อคงเหลือที่ ยกมานั้ น
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ สัญญาเชาซื้อคงเหลือที่ยกมาตองเปนสัญญาเชาซื้อที่มีระยะเวลาสั้น (3-4 ป) และกิจ การ
ตองเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาซื้อที่ยกมาแยกจากสัญญาเชาซื้อใหมใหชัดเจน
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สารบัญ
ยอหนาที่

คํานํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
การจําแนกประเภทของสัญญาเชา
สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา

1
2-3
4-6
7-19
20-35

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา

36-57

การขายและเชากลับคืน
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
แนวทางปฏิบัติ

58-66
67-68
69
70

สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
การเปดเผยขอมูล
สัญญาเชาดําเนินงาน
การเปดเผยขอมูล
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
การเปดเผยขอมูล
สัญญาเชาดําเนินงาน
การเปดเผยขอมูล

20-32
20-24
25-30
31-32
33-35
35
36-48
36-38
39-46
47-48
49-57
56-57
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คํานํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) โดยมีเนื้อหาสาระไมแตกตาง
จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับ ปรุ ง 2550) ใชแ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชี
เกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูให เชาซื้อ และฉบับที่ 29 เรื่อง การบัญชีสําหรับสัญญาเชา มาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุง 2550 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2551 เปนตนไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม ดังนี้
1.

สัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาโอนสิทธิการใช
สินทรัพยใหแกผูเชาโดยไดรับคาเชาเปนผลตอบแทนสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ดัดแปลงคํานิยามโดยใชคําวา “คาตอบแทนซึ่งอาจไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด” แทนคํา
วา “คาเชา”

2.

ในการจํา แนกสัญญาเชา มาตรฐานการบั ญชีฉบั บเดิม ได ให ตัว อย างของสถานการณซึ่ง ตามปกติ
จะทําใหสัญ ญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินไวสี่ขอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่ม
สถานการณเพื่อชวยในการจําแนกสัญญาเชาอีกหนึ่งขอ และขอบงชี้อีกสามขอ

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมใชคํ าวา “อายุการใหประโยชนของสินทรัพย” ในตัวอยางของสถานการณ
ที่ระบุในยอหนาที่ 10.3 เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับอายุสัญญาเชาในการจําแนกประเภทสัญญาเชา
มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ใ ช คํา วา “อายุก ารให ป ระโยชน เชิ ง เศรษฐกิ จ ” ซึ่ง ทํ าให กิจ การตอ ง
พิจารณาวาผูใชสินทรัพยอาจมีมากกวาหนึ่งราย

4.

มาตรฐานการบั ญชีฉบับเดิมกําหนดใหเปดเผยขอมูลสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น แตไมไดใหขอกําหนด
ที่ชัดเจนวา กิจ การตอ งรวมคา เชาที่อาจเกิ ดขึ้ น ในการคํา นวณจํานวนเงินขั้น ต่ํา ที่ตอ งจ ายหรือไม
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้กํา หนดให กิจ การไมต องนํา คาเชาที่อาจเกิด ขึ้น มารวมในการคํ านวณ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย

5.

ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกของผูเชาและผูใหเชา





มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มคํานิยามเกี่ยวกับตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกใหชัดเจนขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับ เดิม ไมไดใหขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสํา หรับ
ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรวมตนทุนทางตรง
เมื่ อ เริ่ม แรกที่ เกิ ดกั บ ผูเชาเป นสวนหนึ่ง ของจํ านวนที่ รั บ รู เป นสิน ทรั พยภ ายใตสัญญาเช า
การเงินนั้น
มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ เดิม ได ใ ห ขอ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ท างบั ญชี สําหรั บ ต นทุ น
ทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูใหเชาโดยจะบันทึกเปนคาใชจายทันที หรือปนสวนไปหักจาก
รายไดทางการเงินนั้นตลอดอายุสัญญาเชาการเงินก็ได แตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหร วม
ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
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6.

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหผูใหเชาใชวิธีปนสวนรายไดท างการเงิน โดยรับรูรายไดตาม
อัตราคงที่ในแตละงวดซึ่งคํานวณตามจํานวนในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
6.1. เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน
6.2. เงินสดลงทุนสุทธิของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูใหเชารับรูรายไดทางการเงินที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทน
คงที่ในแตละงวด ซึ่งคํานวณจากขอ 6.1 เทานั้น

7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อางถึ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง การดอยค า
ของสินทรัพย เพื่อใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อจําเปนซึ่งมาตรฐาน
การบัญชีฉบับเดิมไมไดกลาวถึง

8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เนนขอ กําหนดเกี่ ยวกับ การเปดเผยขอมูลสํา หรับสัญญาเชาการเงินและ
สัญญาเชาดําเนินงานทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา และกําหนดใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
8.1. ผูเช าต อ งเปด เผยการกระทบยอดระหว างจํ านวนเงิ น ขั้น ต่ํา ที่ ตอ งจ ายทั้ งสิ้ น กั บ มู ลค า
ปจจุบัน ของหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาสามชวง คือ ระยะเวลาที่ไม เกิน หนึ่งป
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาที่เกินหาป
8.2. ผูให เช าต องเปดเผยการกระทบยอดระหว างผลรวมของเงิ นลงทุ นขั้ นตนตามสัญญาเช า
กับมู ลค าป จจุ บั นของจํ านวนเงินขั้นต่ําที่ ลูกหนี้ ตองจ ายตามสัญญาเช าสํ าหรั บระยะเวลา
สามชวง คือ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่ งป ระยะเวลาที่เกินหนึ่ งปแตไมเกินหาป และระยะเวลา
ที่เกินหาป
8.3. จํานวนเงินขั้นต่ําที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วันที่ในงบดุล
8.4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะ
เก็บไมได
8.5. ผูใหเชาตองเปดเผยคาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด

9.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ได ให รายละเอียดเกี่ ยวกับ การขายและเช ากลับ คืน โดยเฉพาะการเชา
กลั บคื นที่เปน สัญญาเชาดํา เนินงานซึ่ง ประกอบดว ยข อกํ าหนดสํา หรั บสถานการณต างๆ โดยให
ขึ้น อยูกับ ราคาขาย มูลค ายุติธรรมของสินทรัพย และมูล คาตามบัญชีข องสิน ทรัพ ย และยังไดใ ห
ตัวอยางเพิ่มเติมในภาคผนวกเพื่อชวยในการตีความขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี

10.

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม (ฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูใหเชาซื้อ) ไมได
ใหขอกําหนดเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติ ทางบัญชีทางดานผูเชาซื้อ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดกําหนดให
สัญญาเชาซื้อเปนสัญญาเชาการเงิน และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา

11.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับเดิ มไดกํา หนดให การเชาที่ ดิน และอาคารตอ งจั ดประเภทเปนสัญ ญาเชา
ดํ าเนิ น งานหรื อ สัญ ญาเช าการเงิ น แล ว แต ก รณี แต ไ ม ไ ด กํ าหนดการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแยก
องคป ระกอบของที่ดิ นและอาคาร รวมถึงการวัดค าขององคป ระกอบนั้น แตม าตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแยกองคป ระกอบของที่ดินและอาคาร รวมทั้ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) หนา 4/24

การวัดมู ลคาขององค ประกอบที่ดิน และอาคารใหชัดเจนขึ้นเพื่ อวัต ถุป ระสงคในการจัด ประเภท
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1-70 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ตองอา นโดยคํา นึงถึ งข อกํา หนดของแมบ ทการบัญชี ในกรณีที่ไมได ให
แนวปฏิบั ติในการเลือกและการใช นโยบายการบัญชี ใหกิจ การถื อปฏิบั ติต ามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อกํ าหนดนโยบายการบัญชีแ ละการเปดเผยขอมูลที่
เหมาะสมทั้ งทางด านผู เช า และผูใ ห เช า เพื่ อนํ า ไปปฏิ บั ติกั บ สัญญาเช าการเงิน และสัญญาเช า
ดําเนินงาน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ ยกเวนรายการ
ตอไปนี้
2.1. สั ญ ญาเช า เพื่ อ การสํ า รวจหรื อ การใช ทรั พ ยากรแร น้ํ า มั น ก า ซธรรมชาติ และ
ทรัพยากรอื่นที่คลายกัน ซึ่งไมสามารถสรางขึ้นใหมได
2.2. ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร
บทประพันธ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชกับการวัดมูลคาของรายการตอไปนี้
2.3. อสั ง หาริ มทรั พย ที่ ผู เ ช าถื อครองอยู และบั น ทึ กเป นอสั งหาริ ม ทรั พย เพื่ อการลงทุ น
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.4. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ผู ใหเชาบัน ทึกเปนสัญญาเชา ดํา เนินงาน (มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.5. สินทรัพยชีวภาพที่ผูเชาถือครองภายใตสัญญาเชาการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
2.6. สิน ทรัพย ชีว ภาพที่ ผู ให เ ชา บั น ทึ ก เป น สัญ ญาเช าดํ าเนิ น งาน (มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับขอตกลงที่มีการโอนสิทธิการใชสินทรัพย แมวาผูใหเชายังคง
ใหบริการสวนใหญในการดําเนินงานหรือซอมบํารุงสินทรัพยเหลานั้น ในทางกลับกัน มาตรฐานการบัญชี
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ฉบับนี้ไมต องนํามาถื อปฏิบัติกับ ขอตกลงในการใหบริการที่ไมไดโ อนสิทธิการใช สินทรัพยจ าก
คูสัญญาฝายหนึ่งไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

คํานิยาม
4.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาเชา

หมายถึง

สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใช
สินทรัพยสําหรับชวงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
คาตอบแทน ซึ่งไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด

สัญญาเชาการเงิน

หมายถึง

สั ญ ญาเช า ที่ ทํ า ให เ กิ ด การโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ ผูเปนเจาของ
พึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอน
กรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม

สัญญาเชาดําเนินงาน

หมายถึง

สัญญาเชาที่มิใชสัญญาเชาการเงิน

สั ญ ญาเช า ที่ บ อกเลิ ก หมายถึง
ไมได

สัญ ญาเช า ที่ จ ะบอกเลิ ก ไม ไ ด เ ว น แต จะเป น ไปตาม
เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1) เมื่ อเกิ ดเหตุ การณบางอยางซึ่งโอกาสที่จะเกิ ดขึ้ น
นอยมาก
2) เมื่อไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
3) เมื่ อผู เ ช าทํ าสัญ ญาเช า ใหม กั บ ผู ให เ ช ารายเดิ ม
เพื่ อเช า สิ น ทรั พ ย เ ดิ ม หรื อสิ น ทรั พ ย ที่ เ ที ย บเท า
ของเดิม
4) เมื่ อผู เ ช า ต อ งจ า ยเงิ น เพิ่ ม โดยที่ ณ วั น เริ่ ม ต น
สั ญ ญาเช า เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได อ ย า งสมเหตุ ผ ลว า
สัญญาเชาจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง

วันเริ่มตนของสัญญาเชา หมายถึง

วั น ที่ ทํ า สั ญ ญาเช า หรื อ วั น ที่ คู สั ญ ญาได ต กลงตาม
เงื่ อนไขหลักของสั ญญาเชา แลว แตวัน ใดจะเกิดขึ้น
กอน ซึ่ง ณ วันนี้
1) สั ญ ญาเช า จะถู ก จั ด ประเภทเป น สั ญ ญาเช า
ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน
2) ในกรณีของสั ญญาเชาการเงิน กิจการตองกํ าหนด
จํานวนเงินที่จะตองรับรู ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

วั น ที่ สั ญ ญ า เช าเ ริ่ ม หมายถึง

วันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเช าในสินทรัพย ที่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) หนา 6/24

มีผล

อายุสัญญาเชา

เช า ซึ่ ง คื อ วั น รั บ รู ร ายการเริ่ ม แรกตามสั ญ ญาเช า
(เชน การรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได หรือคาใชจาย
อันเปนผลมาจากสัญญาเชา)
หมายถึง

จํ า น ว น เ งิ น ขั้ น ต่ํ า ที่ หมายถึง
ตองจาย

ระยะเวลาเช า สิ น ทรั พ ย ที่ ผู เ ช า ทํ า สั ญ ญาที่ บ อกเลิ ก
ไมได ทั้ง นี้ใหรวมถึงระยะเวลาที่ผูเชามีสิทธิที่จะเลือก
ตออายุสัญญาเชาสินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมีการ
จา ยเงินเพิ่มอี กหรือไม หาก ณ วั นเริ่ม ตน ของสัญญา
เช า สามารถเชื่ อ ได อ ย า งสมเหตุ ส มผลว า ผู เ ช า จะ
เลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา
จํานวนเงิ นที่ผูเชาตองจายตลอดอายุ สัญญาเชา รวม
กับรายการดังตอไปนี้
1) ทางดานผู เช า – จํานวนเงินที่ผู เช าหรือบุ ค คล
ที่เกี่ ยวของกั บผู เช าประกันมู ลค าคงเหลื อใหกั บ
ผูใหเชา หรือ
2) ทางดานผูใหเชา – มูลคาคงเหลือที่ไดรับประกัน
จากผู เ ช าหรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข องกั บผู เช า หรื อ
บุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของกับผูใหเชาและมีฐานะ
การเงินที่สามารถใหการประกันแกผูใหเชาได
จํ านวนเงิ น ขั้ น ต่ํ าที่ ต องจ า ยนี้ ไม รวมถึ ง ค าเช าที่ อาจ
เกิ ดขึ้ น ต นทุ นการใหบ ริก าร และภาษี ที่ผู ใหเ ช าจา ย
และเรียกคืนไดจากผูเชา

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

อยางไรก็ต าม ณ วัน เริ่ม ตน ของสั ญญาเช า ถา ผูเ ชา มี
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะต่ํากวา
มูลคายุติธรรมอย างเป นสาระสําคั ญ ณ วั นที่สามารถ
ใชสิทธิเลือ กดังกลาวและเชื่อได อยา งสมเหตุสมผลวา
ผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอง
จายประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตลอดอายุ
ของสัญญาเชาจนถึงวันที่คาดวาจะใชสิทธิเลือกซื้อและ
จํา นวนเงิ นที่ ต องจายเมื่ อใชสิ ทธิ เลือกซื้อ สิน ทรัพยที่
เชาดวย
จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือจายชํา ระหนี้กัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย น และสามารถต อ รอง
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อายุ ก ารให ป ระโยชน หมายถึง
เชิงเศรษฐกิจ

อายุการใหประโยชน

หมายถึง

มูลค าคงเหลื อที่ ได รับ หมายถึง
การประกัน

มู ลค าคงเหลื อที่ไ ม ได หมายถึง
รับการประกัน

ตนทุนทางตรงเริ่มแรก

หมายถึง

เงิ น ลงทุ น ขั้ น ต น ตาม หมายถึง
สัญญาเชา
เงิ น ล งทุ น สุ ท ธิ ต า ม หมายถึง
สัญญาเชา
รายได ท างการเงิ น รอ หมายถึง

ราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่ ค าดว า สิน ทรั พ ยจ ะให ป ระโยชน เ ชิ ง
เศรษฐกิจกับผูใชรายเดียวหรือหลายราย
2) จํานวนผลผลิต หรือจํานวนหน วยในลักษณะอื่น ที่
คล ายคลึง กัน ซึ่ง ผูใชรายเดี ยวหรื อหลายรายคาด
วาจะไดรับจากการใชสินทรัพย
ระยะเวลาที่เ หลือ อยู โดยประมาณนั บจากวัน ที่สัญ ญา
เชาเริ่ม มีผ ล ซึ่ง กิจการคาดวาจะได รับ ประโยชนเ ชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพย โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา
1) ทางดานผูเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเชารับประกันที่จะจายใหแ ก
ผูใหเชา (จํานวนที่รับประกันคือ จํานวนเงินสูงสุดที่
จะตองจายไมวาในกรณีใดก็ตาม) และ
2) ทางดานผู ใหเ ช า-สวนของมูลค าคงเหลือที่ ผูเ ชา
หรือบุ คคลที่สามรับประกันที่จะจายใหแกผูใหเช า
บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ตองไมเกี่ยวของกับผูให
เชาและบุ คคลดั ง กล าวต องมี ค วามสามารถทาง
การเงินที่จะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่รับประกันไว
สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซี่งผูใหเชา
อาจไม ไ ด รั บ คื น หรื อ ส ว นของมู ล ค า คงเหลื อ ของ
สิ น ทรั พ ย ที่ ใ ห เ ช า ซึ่ ง ได รั บ การประกั น จากบุ ค คลที่
เกี่ยวของกับผูใหเชาเทานั้น
ตนทุนสวนเพิ่ม ที่เกิด ขึ้น โดยตรงจากการตอรองและ
การทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวนี้ไมรวมถึงตนทุนใน
สวนของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
ผลรวมของจํานวนเงิน ขั้นต่ํ าที่ ตองจายใหกับ ผูให เชา
ตามสัญญาเชาการเงินกับมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการ
ประกันใหกับผูใหเชา
เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยของสัญญาเชา
ผลตางระหวางเงิน ลงทุน ขั้นตนตามสัญญาเชากับเงิ น
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา
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การรับรู
อัต ราคิ ด ลด ณ วั น เริ่ ม ต น สัญ ญาเช า ที่ ทํ าให ผ ลรวม
ของมูลคาปจจุบันของ
1) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายและ
2) มู ล ค า คงเหลื อ ที่ ไ ม ไ ด รั บ การประกั น มี จํ า นวน
เทากับผลรวมของ
3) มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหเชาและ
4) ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชา
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม หมายถึง อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ผู เ ช า จะต อ งจ า ยตามสั ญ ญาเช า ที่
สวนเพิ่มของผูเชา
คลายคลึงกัน หรือถาไมสามารถกําหนดอัตรานั้นไดจึง
ให ใชอัต ราดอกเบี้ยที่ ผู เช าจะต องจา ย ณ วัน เริ่ม ต น
ของสัญญาเชาในการกูยืมเงินที่มีระยะเวลาและการค้ํา
ประกั น คล า ยคลึ ง กั บ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญาเช า เพื่ อ ซื้ อ
สินทรัพยนั้น
คาเชาที่อาจเกิดขึ้น
หมายถึง สวนของจํา นวนเงิ นที่ ตอ งจ ายตามสัญญาเชาซึ่ง ไม ได
กํ า หนดไว อ ย า งคงที่ ต ามระยะเวลาที่ ผ า นไปแต
กําหนดใหขึ้น อยู กั บ ป จจัยอื่ น เชน อัต รารอยละของ
ยอดขาย ปริม าณการใช ดั ช นี ราคาในอนาคต หรื อ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ในชวงระยะเวลานับจากวันเริ่มตน ทําสัญญาเชาถึงวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับใช สัญญาเชาหรือ
ขอผูกพันนั้นอาจมีขอกําหนดใหมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาได เชน ในกรณี
ของการเปลี่ยนแปลงตนทุนการกอสรางหรือตนทุนการไดมาของสินทรัพยที่เชา การปรับราคาตามระดับ
ดัชนีราคาที่ เปลี่ยนไป หรือตนทุนทางการเงินของผูใหเชาที่ เปลี่ยนไป ในกรณีเชนนี้ มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้กําหนดใหจํานวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือวาเกิดขึ้น ณ วันเริ่มตนทําสัญญาเชา
อัต ราดอกเบี้ยตามนั ย หมายถึง
ของสัญญาเชา

5.

6.

สัญญาเชาตามคํานิยามรวมถึง สัญญาเชาสิน ทรัพยที่ผูเชามีสิท ธิที่จะไดรับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่
เชาเมื่อผูเชาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเชาดังกลาวในบางครั้งเรียกวา สัญญาเชาซื้อ

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา
7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้กําหนดใหกิจการจั ดประเภทสัญญาเชาโดยพิ จารณาถึงขอบเขตของ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาวาตกอยูกับผูเชาหรือผูใหเชา
ความเสี่ยงดั งกล าวรวมถึ ง โอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย จากกําลั งการผลิต ที่ไมไดใ ช หรือจาก
วิทยาการ ที่ลาสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
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ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดั งกลาวอาจรวมถึง การคาดการณว าการดําเนินงานจะมีกํ าไรตลอด
อายุ การใหประโยชนเชิ งเศรษฐกิจ ของสินทรัพ ย และการคาดการณว าจะมี ผลกําไรจากราคาที่
เพิ่มขึ้นหรือจากมูลคาคงเหลือที่จะไดรับ
8.

กิจ การตองจัด ประเภทสัญ ญาเชา เปน สัญญาเชา การเงินหากสั ญญานั้น โอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดที่ผูเปน เจ าของพึงไดรับ จากสิ นทรัพยไ ปใหแกผูเชา
และตองจัด ประเภทสัญญาเชา เปนสัญญาเชา ดําเนินงานหากสัญญานั้นไมได โอนความเสี่ ยง
หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา

9.

เนื่อ งจากรายการบัญชีระหวางผูเชาและผูใหเ ชาเปนไปตามขอตกลงรวมในสัญญาเชา จึงเปนการ
เหมาะสมที่จะยึดถือคํานิยามอยางเดียวกันมาใชอยางสม่ําเสมอ แตในบางครั้งการนําคํานิยามตางๆ
มาใชกับสถานการณของคูสั ญญาทั้งสองฝายที่แตกตางกัน อาจทําใหผูเชาและผูให เชาจั ดประเภท
สัญญาเชาแตกตางกันแมวาจะเปนสัญญาเดียวกัน ตัวอยางเช น กรณีที่ผูใหเชาไดรั บประโยชนจาก
มูลคาคงเหลือที่ไดรับการค้ําประกันจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับผูเชา

10.

ในการจัดประเภทสัญญาเชาเปน สัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน กิจการตองพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกวารูปแบบตามสัญญา1 ตามปกติ กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปน
สัญญาเชาการเงินหากสัญญานั้นทําใหเกิดสถานการณตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสถานการณ
10.1. สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา
10.2. ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่ต่ํากวามูลคายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น โดย
ราคาตามสิทธิเลือกนั้นมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยมากเพียงพอที่จะทําใหเกิด
ความแนใจอยางสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยนั้น
10.3. ระยะเวลาของสัญ ญาเช า ครอบคลุม อายุ ก ารให ป ระโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ สว นใหญ ของ
สินทรัพย แมวาจะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น
10.4. ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับ
หรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
10.5. สิน ทรั พยที่ เชามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่ งมีผูเชาเพี ยงผูเดียวที่สามารถใชสินทรั พยนั้ น
โดยไมจําเปนตองนําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงที่สําคัญ

11.

ขอบงชี้ถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรื อหลายสถานการณรวมกันที่ทําใหสามารถจัดสัญญา
เชาเปนสัญญาเชาการเงินได มีดังตอไปนี้
11.1. หากผูเชาสามารถยกเลิกสัญญาเชาได และผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผูใหเชา
เนื่องจากการยกเลิกนั้น
11.2. ผูเ ชาเปนผูที่ ได รับ ผลกํ าไรหรือผลขาดทุ นจากการผัน ผวนของมู ลค ายุติ ธรรมของมูลค า
คงเหลือ (ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของมูลคาคงเหลือที่อยูในรูปของคาเชาที่ผูใหเชาลดให

1

ดูก ารตีค วามมาตรฐานการบัญชี เรื่อ ง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทํ าขึ้ น ตามรูปแบบของกฎหมาย (เมื่อ มีก าร
ประกาศใช)1
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ซึ่ง รวมแล ว มี จํ า นวนเท ากั บ ส ว นใหญ ข องจํ า นวนที่ ไ ด รั บ จากการขายมู ล ค า คงเหลื อ
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา)
11.3. ผูเชาสามารถตอสัญญาเช าครั้ง ที่สองดว ยการจายค าเชาที่มีจํ านวนต่ํากว าคาเชาในตลาด
อยางเปนนัยสําคัญ
12.

ตัวอยางและขอบงชี้ในยอหนา 10 และ 11 ไมถือ เปน ขอยุ ติในการจัดประเภทสัญญาเชาใหเปน
สัญญาเชาการเงิน ถาเปนที่แนชัดวายังมีลักษณะอื่นที่แสดงใหเห็นวามิไดมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน ตัวอยางเชน ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาโดยมีการจาย
คาตอบแทนซึ่งมีจํานวนเทากับมูลคายุติ ธรรมของสินทรัพยที่เชา หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ มีการจายคาเช า
ที่ ไมกํ าหนดแนนอน (คาเช าที่ อาจเกิ ดขึ้น) อั นเปนผลใหผู เชามิไดรั บโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา

13.

การจัดประเภทสัญญาเชาตองทํา ณ วันเริ่ม ตนสัญญาเชา หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผูเชาและผูให
เชา ตกลงที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา (ที่ไมใช การตออายุสัญญาเชา) ในลักษณะที่ทําใหการ
จัดประเภทสัญญาเชาแตกตางไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุ ไวในยอหนา 7 ถึง 12 และหากเงื่อนไข
ที่ เปลี่ยนแปลงไปนั้ น มีผลกระทบตั้ งแตวั นเริ่มตนของสัญญาเชา ข อตกลงที่ มีการแกไขถือเป น
ขอตกลงใหมตลอดอายุสั ญญาเชา อยางไรก็ ตาม การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี (ตัวอยางเชน
การเปลี่ย นแปลงประมาณการของอายุก ารให ป ระโยชนเ ชิ งเศรษฐกิ จ หรื อ มู ลค าคงเหลื อ ของ
สินทรัพยที่เชา) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ (ตัวอยางเชน ผูเชาผิดสัญญา) ไมทําใหตอง
มีการจัดประเภทสัญญาเชาใหมตามวัตถุประสงคทางการบัญชี

14.

การเช าที่ ดิ น และอาคารตามสั ญญาเช าต อ งจั ดประเภทเปน สัญ ญาเช าการเงิ น หรื อ สั ญญาเช า
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเชาสําหรับ สินทรัพยอื่น อยางไรก็ตาม ที่ดินมี
ลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัดหากคาดวาจะไมตองโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ ดิ น ไปให ผู เ ช า ณ วั น สิ้น สุ ด สั ญญาเช า ผู เช าจะไม ไ ด รั บ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของ
ความเปนเจาของทั้ งหมดหรือเกือ บทั้ งหมด ในกรณีเชนนี้ สั ญญาเชา ที่ดินจะถือเปน สัญ ญาเช า
ดําเนินงาน ดังนั้น จํานวนเงินที่จ ายเมื่อเขาทําสัญ ญาเชาหรือการไดสิท ธิการเชาซึ่งเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน จึงถือเปนการจายคาเชาลวงหนาซึ่งตอ งตัดจําหน ายตลอดอายุสัญญาเชาตามรูปแบบ
ของประโยชนที่ไดรับ

15.

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา องคประกอบของที่ดินและอาคารที่เกิดจากสัญญาเชา
จะพิ จารณาแยกจากกัน ถากรรมสิทธิ์ขององคประกอบทั้ งสองจะตองโอนไปให ผูเชาเมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช า
สัญญาเชานั้นต องจั ดประเภทเปนสัญ ญาเชาการเงิน ไม วาจะไดมีการทําเปนสัญญาเดียวหรือแยก
เปนสองสัญญา เวนแตจะมีลักษณะอื่นที่แนชัดแสดงถึงการมิไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา โดยปกติที่ดินมีลักษณะพิเศษคือจะมีอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจไมจํากัดและหากคาดวาจะไมตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปใหผูเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา
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ที่ดินนั้นจะจั ดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนิน งานตามยอ หน า 14 อาคารจะจัดประเภทเปนสัญญา
เชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตามยอหนา 7 ถึง 13
16.

ในกรณีที่จํา เปนตองจั ดประเภทและพิจารณาการเชาที่ดินและอาคาร จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจ าย
ตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินกอนที่จายให ณ วันเริ่มตน) จะปนสวนใหกับที่ดินและ
อาคารตามสัด สว นของมูลค ายุติธ รรมในสว นของสิทธิในที่ ดินและสิทธิในอาคาร ณ วั นเริ่ม ตน
สัญญาเชา ถาจํานวนเงินขั้นต่ํ าที่ตองจายไมสามารถนํ ามาปนสวนตามวิธีสัด สวนดังกลาวไดอยาง
นาเชื่ อถือ สัญญาเชาทั้งหมดนั้นต องถือเปนสั ญญาเช าการเงิน เวนแตจะเปนที่แ นชั ดว าสวนของ
ที่ดิน และอาคารเปนสัญญาเช าดํ าเนิน งาน ในกรณีเ ชน นี้ สัญ ญาเช าทั้ งหมดให ถือ เป นสั ญญาเชา
ดําเนินงาน

17.

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา หากจํานวนเงินที่เปนสวนของที่ดินที่ตองรับรูตามยอหนา 20 มี
จํานวนไมเปนสาระสําคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเชาอาจถือเปนสินทรัพยหนวยเดียวกันและจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรื อสัญญาเชาดํ าเนินงานตามย อหนา 7 ถึง 13 ในกรณีเ ชน นี้ อายุ
การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปนอายุก ารใหป ระโยชน เชิงเศรษฐกิจ ของสินทรัพย
ทั้งหมดที่เชา

18.

กิจการไมตองวัดมูลคาที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถาสวนไดเสียของผูเชาในที่ดินและอาคารไดมี
การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและบันทึกดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบั ญชี เรื่อ ง อสังหาริ มทรัพยเพื่อ การลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม
ผู เ ช า ต อ งแสดงรายละเอี ย ดการคํ า นวณมู ล ค า เมื่ อ การจั ด ประเภทสั ญ ญาเช าที่ เ ป น ส ว นของ
องคประกอบหนึ่งหรือทั้งสององคประกอบมีความไมแนนอน

19.

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบั บที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ อสังหาริม ทรัพยเพื่อการ
ลงทุ น มีความเปน ไปไดที่ผูเ ชาจะจัด ประเภทสวนไดเ สียในอสั งหาริมทรัพย ที่เกิด จากสัญญาเชา
ดําเนินงานเปนอสังหาริม ทรัพยเพื่อการลงทุน ในกรณีเชนนี้ สวนไดเ สียในอสังหาริ มทรัพยนั้น จะ
บั น ทึ ก เสมื อ นหนึ่ ง เป น สัญ ญาเช าการเงิ น และให ใ ช วิ ธีมู ลค ายุ ติธ รรมในการรั บ รู ร ายการตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผูเชายังคงตองบันทึกสัญญาเชาดังกล าวเปนสัญญาเชา
การเงินไดตอ ไปแมเ หตุการณที่เกิ ดขึ้ นภายหลังจะทํา ใหสวนได เสียของผูเชาในอสั งหาริ ม ทรัพย
เปลี่ยนไป จนเปน เหตุใหไ มส ามารถจัดประเภทอสังหาริม ทรั พยนั้นเปนอสั งหาริมทรัพ ยเพื่อการ
ลงทุน ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้
19.1. ผูเชาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมีการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองใหเจาของดวย
จํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช หรือ
19.2. ผูเชาทําสัญญาเชาชวงซึ่งไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจาก
อสั งหาริม ทรั พย ให แก บุคคลที่สามที่ไมมีความเกี่ยวข องกัน สั ญญาเชาชวงดั งกล าวผู เช าจะ
บั นทึกเปนสัญญาเช าการเงิ นที่ มี ตอบุ คคลที่ สาม แม สัญญานั้นบุคคลที่สามอาจบั นทึ กเป น
สัญญาเชาดําเนินงานก็ตาม
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สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
20.

ณ วั นที่ สัญญาเช าเริ่ม มีผ ล ผูเ ชา ตอ งรั บรูสัญญาเชาการเงิ นเป นสิ นทรัพยแ ละหนี้สิน ในงบ
แสดงฐานะทางการเงินของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือ
มูลคา ปจ จุบั นของจํานวนเงิ นขั้นต่ํา ที่ตองจายแลวแตจํานวนใดจะต่ํากว า ซึ่ งพิ จารณา ณ วั น
เริ่มตนของสัญญาเชา อัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม
สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนั ยได ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม สวนเพิ่มของผูเชาเปน
อัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเชาตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่รับรู

21.

รายการและเหตุ การณทางบัญชีตอ งบั นทึกและนําเสนอตามเนื้อ หาเชิงเศรษฐกิ จและสาระความ
เปนจริงทางการเงินไมใช ตามรูปแบบของกฎหมาย แมวารูปแบบของกฎหมายของขอตกลงใน
สัญญาเชาจะกําหนดใหผู เชาไมมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาตามกฎหมาย แตในความเปนจริ งแลว
เนื้ อหาเชิง เศรษฐกิ จ และสาระความเป น จริ ง ทางการเงิน ของสัญญาเช าการเงิน คือ ผู เช าไดรั บ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการใชสินทรัพยที่เชาตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญ
ของสิน ทรั พ ย นั้ น โดยแลกเปลี่ ย นกั บ ภาระผู ก พั น ที่ ต อ งจ ายสํ า หรั บ สิ ท ธิ ดั ง กล าวด ว ยจํ า นวน
ที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยรวมกับคาใชจายทางการเงินที่ เกี่ยวของ

22.

หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผูเชาไมไดสะทอนถึงรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาดังกลาว
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจการจะต่ํากวาที่ควรเปน ซึ่งทําใหอัตราสวนทางการ
เงินบิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล จึงเปนการเหมาะสมที่ผูเชาจะรับรูรายการเกี่ยวกับ
สัญญาเชาการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินที่จะต องจายในอนาคตดวย
จํานวนเดียวกัน และตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเชาใหรับรูเปนตนทุนของสินทรัพยที่เชา

23.

เปนการไมสมควรที่ในงบการเงินจะแสดงสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินหักดวยหนี้สินตามสัญญา
เชาการเงิน หากในงบแสดงฐานะทางการเงิ นของผู เชาต องแยกแสดงหนี้ สินเป นหนี้ สินหมุ นเวียน
และไมหมุนเวียน ผูเชาตองแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาเปนหนี้สินหมุนเวียนและไมหมุนเวียน
ในลักษณะเดียวกัน

24.

ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเชา เชน การตอรองและการทํา
สัญญาเชา ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมที่เ กิดขึ้นกับผูเชาเพื่อใหไดสัญญาเชาการเงินตอง
รวมเปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชานั้น
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การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
25.

จํานวนเงินขั้น ต่ํ าที่ต องจายตองนํามาแยกเปน ค าใช จายทางการเงินและส วนที่จะนําไปลด
หนี้สินที่ยั งไมได ชําระ คาใชจายทางการเงินต องปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา
เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยูแตละงวด
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ

26.

ในทางปฏิ บัติ กิจ การอาจใชก ารประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในการป นสวนคาใช จาย
ทางการเงินใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อความสะดวกในการคํานวณ

27.

สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพและคาใชจายทางการเงิน
สําหรับงวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่เ ช าต อ ง
สอดคลองกั บวิธี การคิด คาเสื่อ มราคาของสิน ทรัพยเ สื่อ มสภาพซึ่ งกิจการเปนเจาของ และ
คา เสื่อ มราคาที่ร ับ รูต อ งคํ า นวณตามเกณฑที่ร ะบุไ วใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 16
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ มีก ารประกาศใช) และมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง สิน ทรัพ ยไ มมีตัวตน หากไม มีความแนน อน
อยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะเปนเจาของสินทรัพยเมื่ออายุสัญญาเชาสิ้นสุดลง ผูเชาตองตัดคา
เสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใด
จะสั้นกวา

28.

ผูเชาตองปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยที่เชาใหกับงวดบัญชีแตละงวดตลอดระยะเวลาที่
คาดวาจะใชสินทรัพยนั้น การปน สวนตองเปนไปตามเกณฑที่เปนระบบและสอดคลองกับนโยบาย
การคิ ด ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย เ สื่ อ มสภาพที่ ผู เ ช า เป น เจ า ของ หากมี ค วามแน น อน
อยางสมเหตุสมผลที่สินทรัพยนั้นจะเปนของผูเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพย
จะใชงานไดจะเทากั บอายุการให ประโยชน ของสินทรัพย หากสิ นทรัพยนั้นจะไมตกเปนของผูเชา
เมื่อสิ้น สุดสัญญาเชา ผูเชาตองคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในระยะเวลาของสัญญา
เชาหรือภายในอายุการใหประโยชนของสินทรัพย แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

29.

ในแตละงวดบัญชี ผลรวมของคาเสื่อมราคาสินทรัพยกับคาใชจายทางการเงินมักจะไมเทากับจํานวนเงิน
ที่ไดจายตามสัญญาเชาการเงิน ดังนั้น จึงไมเปนการสมควรที่ผูเชาจะรับรูจํานวนเงินที่ตองจายตาม
สัญญาเชาเปนคาใช จายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น สินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของกัน มักมีจํ านวน
ไมเทากันภายหลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

30.

ในการกําหนดวาสินทรั พยที่เชาเกิดการดอยค าหรือไม กิ จการตองถือปฏิบั ติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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การเปดเผยขอมูล
31. นอกจากที่ผูเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 7 เรื่ อง การเป ดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมี การประกาศใช) ผูเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้
31.1 มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานสําหรับสินทรัพยแตละประเภท
31.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้น รอบระยะเวลาการรายงานระหวางจํานวนเงิน ขั้นต่ํา ที่ตอง
จายทั้งสิ้นกับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้น นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นและมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
31.2.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
31.2.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
31.2.3 ระยะเวลาที่เกินหาป
31.3 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
31.4 จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้น ที่ค าดวาจะไดรั บในอนาคตจากการให เชาชวงที่บอกเลิกไมได
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน
31.5 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงตามสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญของผูเชา ซึ่งรวมถึงรายการ
ตอไปนี้
31.5.1 เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
31.5.2 เงื่ อนไขของการต อ อายุ สัญ ญาเช าหรื อเงื่ อนไขของสิท ธิ เ ลื อ กซื้อ และ
ขอกําหนดใหปรับราคาหรือปรับอัตรา
31.5.3 ขอจํากั ดที่กําหนดไวในสั ญญาเชา เชน ขอ จํากั ดเกี่ยวกับเงิน ปน ผล การ
กอหนี้เพิ่มเติม และการทําสัญญาเชาอื่นเพิ่มเติม
32.

นอกจากนี้ ผูเช าที่ มี สิน ทรั พยภ ายใตสัญญาเช าการเงิ นตอ งเป ดเผยขอ มู ลตามขอ กําหนดของ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับอื่น เชน มาตรฐานการบัญชีฉบั บ ที่ 16 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง ที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่ อมีก ารประกาศใช ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพ ย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย
ไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)
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สัญญาเชาดําเนินงาน
33.

ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตาม
วิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงประโยชน ที่
ผูเชาไดรับในชวงเวลา2

34.

จํานวนเงิน ที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงาน (ซึ่งไมรวมตนทุ นในการใหบริ การ เช น ค าประกันภัย
และคาบํารุงรักษา) ตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรง นอกจากวาจะมีเกณฑอื่น
ที่เ ปนระบบซึ่งสะทอนใหเห็ นถึงประโยชนที่ผูเชาไดรับในชวงเวลา แมวาการจ ายเงิ นจะไมเปนไป
ตามเกณฑนั้น

การเปดเผยขอมูล
35.

2

นอกจากที่ผูเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูเ ชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานเพิ่มเติมดังตอไปนี้
35.1 จํา นวนเงิ นขั้น ต่ําที่ตองจา ยในอนาคตทั้ง สิ้นภายใตสัญ ญาเชาดํ าเนิ นงานที่บ อกเลิก
ไมไดสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
35.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
35.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
35.1.3 ระยะเวลาที่เกินหาป
35.2 จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน
35.3 จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาใหเชาชวงที่รับรู
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด ซึ่งแยกแสดงจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย คาเชาที่อาจเกิดขึ้น
และจํานวนเงินที่จะไดรับจากสัญญาใหเชาชวง
35.4 คําอธิบ ายโดยทั่วไปของขอตกลงสําคัญ ที่ผูเชาตองปฏิบัติต ามสัญญาเชา ซึ่งรวมถึง
รายการตอไปนี้
35.4.1 เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
35.4.2 เงื่อนไขของการตออายุสัญญาหรื อเงื่อนไขของสิท ธิเลือกซื้อและขอกําหนด
ใหปรับราคาหรือปรับอัตรา
35.4.3 ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินปนผลการกอหนี้
เพิ่มเติม และการทําสัญญาเชาอื่นเพิ่มเติม

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
36.

ผูใหเ ชา ตอ งรั บรูสินทรัพยภายใต สัญญาเช าการเงิน เปน ลูก หนี้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ดวยจํานวนที่เทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา

37.

ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชา คือ สินทรัพยที่จะทําใหผูใหเชา
ไดรับเงินตนพรอมกั บรายไดทางการเงิน เพื่ อชดเชยและตอบแทนผูใหเชาสําหรับ การลงทุนและ
บริการที่ให

38.

ผูให เช ามั กมี ต น ทุ น ทางตรงเริ่ ม แรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนี ยมทางกฎหมาย ตน ทุ น
ทางตรงสวนเพิ่ม จากการตอรองและจัดทํา สัญญาเช า ตน ทุน ดังกล าวไม รวมถึ งตนทุน ทั่ วไป เช น
ตนทุนที่เกิ ดขึ้นกับฝายขายและการตลาด สํา หรั บสัญญาเชาการเงินนอกเหนือ จากสัญญาเชาของ
ผูใหเชาที่เปนผูผลิ ต หรือผูแทนจํ าหนาย ตน ทุน ทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํ านวณอยูในลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาการเงิน และจะเปนสวนหักจากกําไรในชวงอายุของสัญญาเชา อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นโดยไดคํานึงถึงตนทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยูในยอดลูกหนี้ตาม
สัญญาเชา ดังนั้ น จึง ไมมีค วามจําเปนตองรวมยอดดังกลาวแยกตางหาก ตน ทุน ทางตรงเริ่ม แรก
ของผูใหเชา ที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ไมรวมอยูในคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้
และไม รวมเป นส วนหนึ่งของเงิน ลงทุนสุทธิ ในสัญญาเชาจึง ตองรับ รูเ ปน คาใชจ ายเมื่อ มีก ารรับ รู
กําไรจากการขายในวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
39.

การรับรูรายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนถึงอัต ราผลตอบแทนคงที่ในแตละ
งวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินนั้น

40.

ผูใหเช าตอ งป นสวนรายไดท างการเงิน ตลอดอายุสั ญญาเชาดว ยเกณฑที่ เป นระบบและสมเหตุ
สมผลการป นสวนรายไดตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่ สะทอนให เห็ นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแต ละงวด
ของเงิน ลงทุ นสุทธิข องผูใ หเชา ซึ่ งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนที่ จ ายตามสัญญาเช า
ที่เกี่ยวของกับงวดบัญชี (ซึ่งไมรวมตนทุ นในการใหบริ การ) ตองนํามาหักกับเงินลงทุนขั้ นตนทั้งสิ้ น
ในสัญญาเชาการเงินเพื่อลดเงินตนและรายไดทางการเงินรอการรับรู

41.

ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับ การประกัน ที่ใช ในการคํานวณเงินลงทุน
ขั้นตนตามสัญญาเชาอยางสม่ําเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันมีจํานวน
ลดลง ผูให เชาตองทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา และตองรับรู การลดลงของจํานวน
ที่ตั้งคางรับไวในกําไรหรือขาดทุนทันที
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41ก สินทรัพยภายใตสัญญาเชา การเงินซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย (หรือไดรวมอยูในกลุม
ของสิน ทรั พ ย ที่ เ ลิ ก ใช แ ละจั ด ประเภทเป น รอการขาย) ต อ งบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามข อ กํ า หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อสินทรัพยนั้นเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว
42.

ผูใหเชาที่เปน ผูผลิตหรือผูแทนจําหนา ยตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายใน
งบกํา ไรขาดทุนสําหรับงวดตามนโยบายการบัญ ชีที่กิจ การใช สําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราที่ต่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใช
อัต ราดอกเบี้ยเชิงพาณิช ย ตนทุน ทางตรงเริ่ม แรกต องรับ รูเ ปน คา ใช จายในงบกํ าไรขาดทุ น
เมื่อมีการรับรูกําไรจากการขาย

43.

ผูผลิตหรือผูแทนจําหนายมักใหทางเลือกแกลูก คาที่จะซื้อหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชาการเงินของ
สินทรัพยที่ทําโดยผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภทดังตอไปนี้
43.1 กําไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เที ยบเท ากับ กํ าไรหรื อขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการขายเสร็ จ เด็ ดขาดของ
สินทรัพ ยที่ใ หเชาด วยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะตองคํานึ งถึงสวนลดปริมาณหรือส วนลด
การคาดวย และ
43.2 รายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชา

44.

ณ วันที่สั ญญาเช าเริ่ม มี ผล ผูใหเ ชาที่ เปนผูผลิตหรือ ผูแ ทนจํ าหน ายจะบัน ทึกรายไดจากการขาย
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเชาตองจายใหผูใหเชา
คิด ลดดวยอัต ราดอกเบี้ยในทอ งตลาดแลว แตจํ านวนใดจะต่ํา กวา และจะบั นทึกตน ทุนขายดว ย
ตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชาหรือมูลคาตามบัญชี (หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพย
ที่ใหเชา) หักดวยมูลคาปจจุบันของมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายไดจากการขาย
กับตนทุนขายถือเปนกําไรจากการขายซึ่งตองรับ รูตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขาย
เสร็จเด็ดขาด

45.

เพื่อเปนการจูงใจลูกคา ผูใหเชาที่เปนผู ผลิตหรื อผูแทนจําหนายบางครั้งจะเสนออั ตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว า
ความเปนจริงมากซึ่ งทําให รายไดทั้งสิ้นที่รับรู ณ เวลาที่ขายมีจํานวนสูงเกินไป หากผูใหเชาเสนอ
อัต ราดอกเบี้ย ที่ต่ํา เกินจริ ง กํา ไรจากการขายต องเปน จํา นวนที่คํา นวณขึ้ นจากอัตราดอกเบี้ ยใน
ทองตลาด

46.

ตนทุนที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงินของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
ตองรั บรูเ ปนคาใช จาย ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล เนื่อ งจากตน ทุน ดัง กลาวมัก เกี่ยวขอ งกับกํ าไร
จากการขายของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
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การเปดเผยขอมูล
47.

นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูใหเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้
47.1 การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นต น
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา
นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุน
ขั้น ตน ตามสัญญาเชาและมู ลค าปจจุบัน ของจํา นวนเงิน ขั้น ต่ํ าที่ลูกหนี้ต องจายตาม
สัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
47.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
47.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
47.1.3 ระยะเวลาที่เกินกวาหาป
47.2 รายไดทางการเงินรอการรับรู
47.3 มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันซึ่งรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา
47.4 คาเผื่ อหนี้ส งสั ยจะสูญของจํานวนเงิน ขั้นต่ํา ที่ลู กหนี้ต องจายตามสัญญาเช าที่คาดวา
จะเก็บไมได
47.5 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
47.6 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา

48.

การเปดเผยเงิน ลงทุ น ขั้น ตน หั กดว ยรายไดท างการเงิน รอการรั บรูจ ากสั ญญาเชา ใหม ที่เพิ่ มขึ้น
ระหวางงวดบัญชีหลังจากหักดวยจํานวนเงินที่เกี่ยวของของสัญญาเชาที่ไดยกเลิกถือเปนเครื่องบงชี้
การเติบโตที่มักเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน

สัญญาเชาดําเนินงาน
49.

ผูใหเชาต องแสดงสิ น ทรั พยที่ อยู ภายใต สัญญาเช าดําเนิ นงานในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ตามลักษณะของสินทรัพย

50.

ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชน
ที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา3

51.

ผูใหเชาต องรับ รูต นทุ น (ซึ่ง รวมถึงคาเสื่ อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่อ งจากการไดรับรายไดคาเชาเป น
คาใช จายสําหรับงวด และรับรูรายไดคาเชา (ไมรวมเงินรับจากการใหบริการ เชน การประกันภัย
และการบํารุงรักษา) ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาแมวาการรับเงินจะ

3

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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ไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว เวนแตจะมีเกณฑที่เปนระบบอยางอื่นที่ดีกวาซึ่งแสดงถึงรูป แบบของ
การไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา
52.

ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชาที่เกิดขึ้นในการตอรองหรือการทําสัญญาเชาดําเนินงานจะรวม
เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชา
ตามเกณฑเชนเดียวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชา

53.

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใหเชา ตองบันทึกโดยใชเกณฑที่สอดคลองกับนโยบายการคิดคา
เสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพยที่คลายคลึงของผูใหเชา และคาเสื่อมราคาตองคํานวณตาม
เกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เมื่อมีการประกาศใช) และฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

54.

ในการพิจ ารณาวาสินทรัพ ยที่เ ชา เกิดการด อยคาหรือ ไม กิ จการต องถือปฏิบั ติต ามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

55.

ผูใหเชาที่เปน ผูผลิตหรือผูแทนจําหนา ยเมื่อได มีการทําสัญญาเชาดําเนินงานตองไมรับรู เปน กําไร
จากการขาย เนื่องจากการทําสัญญาเชนนั้นไมถือวาเปนการขาย

การเปดเผยขอมูล
56.

นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูใหเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานเพิ่มเติมดังตอไปนี้
56.1 จํา นวนเงิ นขั้น ต่ําที่ตองจา ยในอนาคตทั้ง สิ้นภายใตสัญ ญาเชา ดําเนิ นงานที่บ อกเลิก
ไมไดโดยแสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
56.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
56.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
56.1.3 ระยะเวลาที่เกินหาป
56.2 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
56.3 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา

57.

นอกจากนี้ ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ในส วนที่ เกี่ ยวกั บ จํ านวนของสิ นทรั พย ที่ ให เช าตามสั ญญาเช าดํ าเนิ นงานซึ่ งผู ให เช าบั นทึ กเป น
สินทรัพย เชน ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรั พย
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช)
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การขายและเชากลับคืน
58.

การขายและเช ากลับคืน คื อการที่ ที่ผูขายขายสิ นทรั พยแ ลวและผูขายทําสัญญาเชาสิน ทรั พยนั้ น
กลับคืนมา จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธกันเนื่องจากไดมี
การตอ รองราคารวมกัน วิธีป ฏิบัติท างบัญชีสําหรับการขายและเชากลับคืน ขึ้นอยูกับประเภทของ
สัญญาเชาที่เกี่ยวของ

59.

หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จะตองไมรั บรู เปนกํ าไรในงบกํ าไรขาดทุ นของผูขายที่ เปนผู เช า
โดยทันที แตตองบันทึกรับรูเปนรายการรอตัดบัญชี และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา

60.

หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาการเงิน รายการดังกลาวเปนวิธีที่ผูใหเชาจัดหาเงินทุนใหกับ
ผูเชาโดยใชสินทรัพยเปนหลักประกัน ดวยเหตุนี้ จึงไมเหมาะสมที่จะถือวาสิ่งตอบแทนจากการขาย
ที่สูงกวามูลคาตามบัญชีเปนรายได แตตองบันทึกสวนเกินดังกลาวเปน รายการรอการตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา

61.

ในกรณีที่การขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
61.1 หากราคาขายมี จํานวนเทียบเท ากั บมู ลค ายุติ ธรรมอยางเห็ นได ชั ด ผูขายต องรับรูผลกําไร
หรือผลขาดทุนจากการขายในงบกําไรขาดทุนทันที
61.2 หากราคาขายมีจํานวนต่ํา กวามูลคายุติธรรม ผู ขายตองรั บรูผ ลกําไรหรือผลขาดทุน
จากการขายในงบกําไรขาดทุนทันที เวนแตผูขายจะไดรับ ชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้ น
โดยการจายคาเชาในอนาคตที่ต่ํากวาราคาตลาด ในกรณีนี้ ผูขายตองบันทึกผลขาดทุน
จากการขายเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามสัดสวนของจํานวนคาเชา
ที่ จ า ยในแต ล ะงวดตามระยะเวลาที่ ผู ข ายที่ เ ป น ผู เ ช า คาดว า จะใช ป ระโยชน จ าก
สินทรัพยที่เชา
61.3 หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูจํานวนที่สูงกวามูลคายุติธรรม
เป นรายการรอการตัด บัญ ชีแ ละตัด จํา หนายตามระยะเวลาที่คาดวา จะใชป ระโยชน
สินทรัพยที่เชา

62.

หากการเชากลับคื นถื อเปนสัญญาเชาดําเนิ นงาน และจํานวนที่ตองจายตามสัญญาเช า และราคา
ขายกําหนดขึ้นตามมูลคายุติธรรม รายการดังกลาวเปนรายการขายตามปกติที่กิจการสามารถรับรู
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที

63.

สําหรั บสัญญาเช าดํ าเนิน งาน หากมูลค ายุ ติธ รรม ณ เวลาขายและเชากลับคืน ต่ํา กว ามู ลค า
ตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปน
ผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที
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64.

สําหรับสัญญาเชาการเงิน กิจการไมตองปรับปรุงผลตางดังกลาว เวนแตสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา
ซึ่งในกรณีดั งกลา วกิจการตอ งปรับ ลดมูลคา ตามบัญชี ของสิ นทรัพยใ ห เทากั บมูลคาที่ค าดวาจะ
ไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคา
ของสินทรัพย

65.

ผูเชาและผูใหเ ชาตามสัญญาขายและเชากลับ คืนตองเปดเผยขอ มูลเชนเดียวกับผูเชาและผูใหเชา
ตามสัญญาเชาตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปดเผยขอกําหนดที่มีสาระสําคัญ
ในสัญญาเชาที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไมธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเชากลับคืน

66.

กิจ การอาจตอ งเปด เผยรายการขายและเชากลับคื นแยกตางหากเนื่องจากเปนไปตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
67.

(ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

68.

(ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

วันถือปฏิบัติ
69. มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรับปรุง 2552) ใหถือ ปฏิบัติกับงบการเงิน สําหรับ รอบระยะ
เวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือ
ปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอน
วันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
70. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550)
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ตัวอยางรายการขายและเชากลับคืนที่กอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
การขายและเช ากลับ คืน ที่เ ปนสั ญญาเชา ดํา เนิ นงานจะทําใหเ กิด กํา ไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ทัน ที
ซึ่ งวิธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญชี จ ะขึ้ น อยูกั บ ราคาขาย มู ลคายุ ติธรรมของสินทรั พ ย และมู ลคาตามบั ญชี ของ
สินทรัพย
ตารางตอไปนี้แสดงถึงวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีในสถานการณตางๆ
ราคาขายเทากับมูลคายุติธรรม
(ยอหนา 61)
(1)
กําไร
ขาดทุน
ราคาขายต่ํากวามูลคายุติธรรม
(ยอหนา 61)
กําไร
ขาดทุน (ซึ่งไมไดรับการชดเชย
จากจํ า นวนเงิ น ที่ ต อ งจ า ยใน
อนาคตตามสัญญาเชาที่ต่ํา กว า
ราคาตลาด)
ขาดทุ น (ซึ่ ง ได รั บ การชดเชย
จากจํ า นวนเงิ น ที่ ต อ งจ า ยใน
อนาคตตามสัญญาเชาที่ต่ํา กว า
ราคาตลาด)
ราคาขายสูงกวามูลคายุติธรรม
(ยอหนา 61)
กําไร

ขาดทุน

มู ล ค า ต า ม บั ญ ชี มูลคาตามบัญชีนอย มู ล ค า ตามบั ญ ชี สู ง กว า
เทากับมูลคายุติธรรม กวามูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม
(2)
(3)
(4)
ไมมีกําไร
รับรูก ําไรทันที
ไมมีขาดทุน
รับรูข าดทุนทันที

ไมมีกําไร
รับรูขาดทุนทันที

รับรูกําไรทันที
รับรูขาดทุนทันที

ไมมีกําไร (ดูหมายเหตุ 1)
(ดูหมายเหตุ 1)

รายการรอตั ด บั ญ ชี รายการรอตั ดบั ญ ชี (ดูหมายเหตุ 1)
แ ล ะ ตั ด จํ า ห น า ย แ ล ะ ตั ด จํ า ห น า ย
ขาดทุน
ขาดทุน

รายการรอตั ด บั ญ ชี รายการรอตั ด บั ญ ชี
และตัดจําหนายกําไร แ ล ะ ตั ด จํ า ห น า ย
กํ า ไ ร ส ว น เ กิ น
(ดูหมายเหตุ 3)
ไมมีขาดทุน
ไมมีขาดทุน

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายกําไร
(ดูหมายเหตุ 2)
(ดูหมายเหตุ 1)
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หมายเหตุ 1 สวนดั งกลาวของตารางแสดงถึงสถานการณที่อยูภายใตขอกํ าหนดในยอ หน าที่ 63 ซึ่ ง
กําหนดใหกิ จการตองบั นทึกลดมู ลค าตามบัญชีของสินทรัพ ยใหเ ทากับ มูลคายุติธรรมใน
กรณีของการขายและเชากลับคืน
หมายเหตุ 2 ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมและราคาขายถือเปนผลกําไร ซึ่งมูลคาตามบัญชีไดถูกปรับลด
ใหเทากับมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 63
หมายเหตุ 3 กําไรส วนเกิน (สวนของราคาขายเกิน กว ามูลคา ยุติ ธรรม) จะถือ เปน รายการรอตัด บัญชี
และตั ดจํ าหนายตลอดอายุก ารใชง านของสิ นทรั พย หากมูลคา ยุติ ธรรมมีสว นที่เกิ นกวา
มูลคาตามบัญชี จะรับรูสวนเกินนั้นทันที

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) หนา 24/24

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีร ะหวางประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance (Bound Volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่

วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1-2
3-6
7-33

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได
การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

23
24-28
29-31
32-33

ความชวยเหลือจากรัฐบาล
การเปดเผยขอมูล
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ

34-38
39
40
41
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากันและมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสํ าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุป ระสงค ที่จะกํา หนดวิธีปฏิบัติท างบัญชีและการเปดเผยข อมู ลเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเป ด เผยข อมู ล เกี่ ย วกั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐบาลในรู ป แบบอื่ น

2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการตอไปนี้
2.1 ปญหาที่ เ ป น กรณี พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ท างบั ญชี สํ าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลใน
งบการเงินที่สะทอนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมสําหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2 ความชวยเหลื อจากรัฐ บาลที่ ใหแกกิจการในรูป ของประโยชนที่ใชใ นการกําหนดกําไรหรื อ
ขาดทุน ทางภาษีหรือ สามารถใชกํ าหนดหรือ จํากัดจํานวนหนี้ สินภาษีเงินได ตัวอย างของ
ประโยชนดั งกล าวไดแ ก ชวงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงิน ลงทุน การคิดคาเสื่อม
ราคาในอัตราเรง และการลดอัตราภาษีเงินได เปนตน
2.3 การที่รัฐบาลเขามารวมเปนเจาของกิจการ
2.4 เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช)

คํานิยาม
3.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบาล

หมายถึง

รัฐบาล หนวยราชการ และหนวยงานที่มีลักษณะ
คล า ยคลึ ง กั น ไม ว า จะเป น หน ว ยงานในระดั บ
ทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศ
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ความชวยเหลือจากรัฐบาล

หมายถึง

การที่ รั ฐ บาลให ป ระโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ โดย
เฉพาะเจาะจงแกกิจ การใดกิจ การหนึ่ง หรือกลุ ม
กิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด
ความชว ยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงค ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมรวมถึงประโยชนที่รัฐบาล
ใหโดยทางออม ซึ่งมีผลตอเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
เชน การจัดสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่มีการพัฒนา
หรือการกําหนดขอจํากัดทางการคาตอคูแขงขัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ความช ว ยเหลื อจากรั ฐ บาลในรู ป ของการโอน
ทรั พ ยากรให แ ก กิ จ การเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ
การที่กิจการตองปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขที่เ กี่ย วของ
กับการดํ าเนิน งานของกิจการทั้ง ที่ไดป ฏิบัติ แลว
ในอดี ต และที่จ ะปฏิ บั ติ ในอนาคต เงิ น อุด หนุ น
จากรัฐบาลไมร วมถึงความชว ยเหลือจากรัฐบาล
ที่ไมสามารถกําหนดมูลคา ไดอย างสมเหตุสมผล
และรายการค า ที่ ทํ า กั บ รั ฐ บาลซึ่ ง ไม ส ามารถ
แยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย

หมายถึง

เงิน อุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเ งื่อนไขหลักให กิจการ
ที่เขาขายไดรับเงินอุดหนุนตองซื้อ สราง หรือจัดหา
สินทรัพยระยะยาวโดยอาจมี เงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ
การจํา กัด ประเภทหรือสถานที่ตั้ ง ของสิน ทรัพย
หรือระยะเวลาที่กิ จการต องจัด หาหรือถือครอง
สินทรัพยนั้น

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
รายได

หมายถึง

เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น จากรั ฐ บาลที่ ไม ใช เ งิ น อุ ด หนุ น
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

เงินกูยืมที่ไดรับการยกหนี้

หมายถึง

เงิ น กู ยื ม ที่ ผู ใ ห กู ยื ม สละสิ ท ธิ ก ารรั บ ชํ า ระหนี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวบางประการ

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

จํ า นวนเงิ น ที่ ผู ซื้อ และผู ข ายตกลงแลกเปลี่ ย น
สิน ทรัพยกัน ในขณะที่ทั้ ง สองฝ ายมี ความรอบรู
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
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4.

5.

6.

ความชวยเหลือจากรัฐ บาลมีหลายรู ปแบบซึ่ งแตละรู ปแบบมี ลัก ษณะและเงื่อนไขในการใหความ
ชวยเหลือที่แตกตางกัน ความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสนับสนุนใหกิจการ
เริ่มดําเนินการบางประการที่ตามปกติแลวกิจการจะไมทําหากไมไดรับความชวยเหลือดังกลาว
การได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด ทํ า งบการเงิ น ของกิ จ การ
ดวยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการไดรับ ทรัพยากรตามความชวยเหลือจากรัฐบาล
กิจการตองกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการ
ต อ งกํ า หนดขอบเขตของประโยชน ที่ กิ จ การได รั บ จากความช ว ยเหลื อ ดั ง กล า วในระหว า ง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะชวยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดกอ น
และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอื่น เชน เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินคาและบริการ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ เปนตน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7.

กิจการตองไมรับรูเงินอุด หนุนจากรัฐบาล รวมถึงความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงิน ซึ่งวัดคาดวย
มูลคายุติธรรมจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวา
7.1 กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว และ
7.2 กิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น

8.

กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขของเงิ น อุ ด หนุน และกิ จ การจะได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น การที่ กิจ การได รั บ เงิ น
อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลมิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสรุปไดวากิจการไดปฏิบัติห รือจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนนั้น

9.

รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบั ติทางบัญชีที่กิจการใชกับ
เงินอุดหนุนดังกลาว ดังนั้น ไมวากิจการจะไดรับเงินอุดหนุนเปนเงินสดหรือไดรับในรูปของการลด
หนี้สินที่มีตอรัฐบาล กิจการตองบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน

10.

กิจการตอ งถื อวาเงินกูยื มที่ ได รับการยกหนี้จากรัฐบาลเปนเงิน อุด หนุนจากรัฐ บาลเมื่อสามารถ
เชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้นั้น

10ก. กิ จ การต อ งถื อ ว า ผลประโยชน จ ากการได รั บ เงิ น กู ยื ม จากรั ฐ บาลในอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ํ า กว า
อัตราตลาดเปนเงินอุ ดหนุนจากรัฐบาล เงินกูยืม ดังกลาวตองถูก รับรูโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
ผลประโยชน ของอัต ราดอกเบี้ยที่ต่ํา กวาอัตราตลาดควรวัดมูล คาโดยใชผลตางระหวางมูลคาตาม
บัญชีของเงินกูยืมเริ่ม แรกที่กําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลค าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช ) และเงินที่ไ ดรับ ผลประโยชนดัง กล าวตอ ง
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บันทึกบัญชีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองพิจารณาเงื่อนไข และภาระผูกพัน
ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการทําการระบุตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชนที่ไดรับจากเงินกูยืมนั้น
11.

เมื่อกิจการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ
กับเงินอุดหนุนดังกลาวจะตองถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

12.

กิจ การตองรับ รูเ งิน อุด หนุน จากรัฐบาลเปนรายไดอยา งเปนระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการ
รับ รูต นทุน ที่เ งิน อุด หนุน นั้น จายใหเปน การชดเชย กิจ การต องไมบันทึ กเงิน อุด หนุน ดัง กลาว
ไปยัง สวนของเจ าของโดยตรง

13.

แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง
บันทึกเปนทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังสวนของเจาของโดยตรง แนวทางที่สอง
บัน ทึกเปนรายไดโดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปน รายไดสําหรับ งวดบัญชีใดบัญชี
หนึ่งหรือหลายงวดบัญชี

14.

ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยนําหักกลบกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เนื่องจากกิจการไมตอง
จายคืนเงินอุดหนุนนี้ใหกับรัฐบาล ดังนั้น กิจการควรรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวนอกกําไรหรือ
ขาดทุน
14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมควรรับ รูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากไมไดเปนสิ่งที่กิจการทํามา
หาได แตเปนเงินที่ไดรับจากรัฐบาลเพื่อเปนสิ่งจูงใจโดยปราศจากตนทุนที่เกี่ยวของ

15.

ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนรายไดใหเหตุผลดังนี้
15.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเงินที่ไมไดรับมาจากผูถือหุน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไมควร
บันทึกไปยังสวนของเจาของโดยตรง แตควรรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสม
15.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนใหญไมใชเงินใหเปลา เนื่องจากกิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และภาระผูกพันตางๆ ที่กําหนดไวกอนที่จะไดรับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้นกิจการควรรับรู
เงินอุดหนุนจากรั ฐบาลในกําไรหรือขาดทุนพรอมกับตนทุน ที่เกี่ยวของซึ่งเงินอุดหนุนนั้น
จายใหเพื่อเปนการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง เชนเดียวกับภาษีเงินไดและ
ภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไร
หรือขาดทุนเชนเดียวกับภาษีเงินไดและภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได

16.

ตามแนวทางที่ บั น ทึ กเปน รายได กิ จ การตอ งรั บ รู เงิ นอุ ด หนุ น จากรั ฐบาลในกํ าไรหรื อขาดทุ น
อย างเปนระบบตลอดระยะเวลาซึ่ง กิจ การรั บรูคา ใช จา ยที่เกี่ย วของกับตน ทุนซึ่งเงินอุดหนุนนั้น
จายใหเพื่ อเป นการชดเชย การรับรู เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุน เมื่อไดรั บเงินถือว า
ไมเปนไปตามเกณฑคงคาง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนอ
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งบการเงิน ) การรับรู เงินอุดหนุน จากรั ฐบาลในกํา ไรหรือขาดทุนเมื่อไดรับ เงินจะนํ ามาใช ไ ด
ก็ตอเมื่อไมมีเกณฑอื่นที่เหมาะสมในการปนสวนเงินอุดหนุนดังกลาวเขาในงวดอื่นๆ ที่ไมใชงวดที่
กิจการไดรับเงินอุดหนุนนั้น
17.

โดยสวนใหญ ระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเปน
ระยะเวลาที่ทราบไดคอนขางแนนอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับคาใชจายรายการใด
ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับคาใชจายนั้น ในทํานองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ที่เกี่ ยวของกับสินทรัพ ยเสื่อมสภาพตองรั บรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการตัดจํ าหนาย
คาเสื่อมราคาและตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาวที่กิจการรับรู

18.

เงินอุ ดหนุ นที่ เกี่ ยวข องกับสินทรัพย ไม เสื่อมสภาพอาจมี เงื่อนไขกํ าหนดใหกิจการต องปฏิ บัติ ตาม
ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีนี้กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนตลอด
ระยะเวลาที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอยางเชน กิจการไดรับเงินอุดหนุน
ในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กํ าหนดใหกิจการตองสรางอาคารบนที่ ดินนั้น กิจการควรรับรูเงิ น
อุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร

19.

ในบางครั้ง เงินอุดหนุนที่กิจการไดรับอาจเปนสวนหนึ่งของความชวยเหลือทางการเงินหรือทางการ
คลังที่ รั ฐบาลใหแก กิจการ ซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการที่กิ จการตองปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาว
กิ จ การจํ าเปน ต องใช ความระมั ดระวังในการระบุ เงื่อ นไขที่ ทํ าให เกิด ตน ทุ น และคาใช จ ายเพื่ อ
กําหนดระยะเวลาที่จะรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได ในบางกรณี กิจการอาจตองใชเกณฑ การปนสวน
ที่แตกตางกันสําหรับเงินอุดหนุนแตละสวน

20.

กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนคางรับที่รัฐบาลจะจายชดเชยใหกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว
หรือเพื่ อให การสนั บ สนุ น ด านการเงิ น โดยตรงแก กิ จการโดยกิ จการไม มี ต น ทุ น ที่ ต องจ าย
ในอนาคต ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้น

21.

ในบางสถานการณ กิจการอาจไดรับเงินอุดหนุน จากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงคที่จะให
การสนั บ สนุ น ด านการเงิ น แก กิจ การโดยตรงแทนการจู งใจให กิ จการจ ายรายจ ายบางรายการ
รั ฐ บาลอาจจํ ากั ดการให เงิน อุ ดหนุ น กับ กิ จ การใดกิ จ การหนึ่ง โดยไม ไ ด ให เงิ น อุ ด หนุน นั้น กั บ
ทุกกิจการที่อยูในประเภทเดียวกัน สถานการณดังกลาวทําใหกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได
ในงวดที่ กิจการมีสิ ทธิ ไดรั บเงินอุดหนุนนั้ นพรอมกับเปดเผยขอมู ลเพื่อใหมั่นใจวาผูใชงบการเงิน
สามารถเขาใจถึงผลกระทบจาก เงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน

22.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจายใหเพื่อชดเชยกับคาใชจ ายหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก อนให ถือเปน
รายการคางรับ กิจการตอ งรั บรูเ งินอุด หนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่ กิจ การมีสิ ทธิ ไดรับเงิน
อุดหนุนนั้น พรอมทั้งเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได
อยางชัดเจน
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสิน ทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน
23.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยูในรูปของการโอนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น
เพื่อใหกิจการใชประโยชน ในสถานการณดังกลาว โดยปกติแลวกิจการจะตองประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพยนั้นตามมูลคายุติธรรมที่ประเมินได
กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นดวยมูลคาที่กําหนดไว

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
24.

กิจการตองแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรวมทั้ งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
บันทึกเปนรายไดรอการรับรูหรือนําเงินอุดหนุ นดังกลาวมาแสดงหักจากมูลคาของสินทรัพยที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

25.

การแสดงรายการในงบการเงินสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือบางสวนของเงินอุดหนุนตามที่
เหมาะสม) ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย สามารถเลือกแสดงได 2 วิธี

26.

วิธีที่ ห นึ่ งให กิจ การรั บ รู เงิ น อุด หนุ นเป นรายได ร อการรั บ รู และทยอยรับ รู ใ นกํ าไรหรื อขาดทุ น
ตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย

27.

วิธีที่สองใหกิจการนําเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยเสื่อมสภาพในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง

28.

การซื้อสินทรัพ ยและการไดรับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของอาจทําให เกิด รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแยกตางหาก
ในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย โดยไมตองคํานึงวากิจการไดนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากสินทรัพยที่เกี่ยวของในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได
29.

กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดง
เปนรายการแยกตางหากหรือแสดงไวภายใตหมวดรายไดอื่น หรืออาจนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหัก
ในการแสดงรายการคาใชจายที่เกี่ยวของ

29ก. หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามยอหนา 81 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการจะตองแสดง
เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดตามที่กําหนดในยอหนา 29 ในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น
30.

ผูส นับสนุน การแสดงเงิน อุดหนุน จากรั ฐบาลที่เ กี่ยวขอ งกั บรายไดเป นรายไดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จใหเหตุผลวา การนํารายไดและคาใชจายมาหักกลบกันถือเปนการไมเหมาะสม และการแสดง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดแยกตางหากจากคาใชจ ายจะทําใหสามารถนําคาใชจายดังกลาว
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มาเปรียบเทียบกับคาใชจายอื่นที่ไมไดรับผลกระทบจากเงินอุดหนุน จากรัฐบาล ผูสนับสนุน การนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโตแยงวาคาใชจายที่
เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไมเกิดขึ้นหากกิจการไมไดรับ เงินอุดหนุนนั้น ดังนั้น การแสดง
คาใชจายโดยไมไดนําเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดได
31.

การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได สามารถเลือกแสดงไดทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกลาวเพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดอยางถูกตอง
และกิ จ การต องเป ดเผยผลกระทบของเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลที่ มี ต อ รายได ห รื อ ค า ใช จ า ย
แตละรายการแยกตางหาก

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
32.

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด) หากกิจการตองจ ายคืนเงิ นอุดหนุนที่เกี่ยวของกั บรายได ในขั้นแรก
กิ จการต องนํ า เงิ น อุ ด หนุ น ที่ จ ายคื น นั้ น ไปหั กจากรายได รอการรั บ รู ที่ ได บั น ทึ ก ไว สํ าหรั บ
เงินอุดหนุนดังกลาว หากเงินอุดหนุนที่ตองจายคืนมีจํานวนสูงกวายอดคงเหลือในบัญชีรายได
รอการรับรูหรือไมมียอดคงเหลือในบัญชีรายไดรอการรับรู กิจการตองรับรูสวนเกินของเงินอุดหนุน
ที่ตองจายคืนนั้นเปนคาใชจายทันที หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
กิจการตองนําเงินอุดหนุนสวนที่จายคืนนั้นไปเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือ ลดรายไดรอ
การรับรูด วยจํานวนที่ตองจายคืน นอกจากนั้น กิจการตองรับรูผลสะสมของคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
จนถึงวันที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเปนคาใชจายทันที

33.

ในกรณีที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองพิจารณามูลคาตามบัญชีใหม
ของสินทรัพยวาเกิดการดอยคาหรือไม

ความชวยเหลือจากรัฐบาล
34.

นอกเหนือจากการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 3 กิจการอาจไดรับ
ความช วยเหลื อจากรั ฐบาลในรู ปแบบอื่ นซึ่ งไม สามารถวั ดมู ลค าได อย างสมเหตุสมผล และอาจมี
รายการที่ทํากับรัฐบาลซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ

35.

ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผล ไดแก ความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคหรื อคํ าแนะนํ าทางดา นการตลาดโดยไมคิ ดมู ลค าและการใหการค้ํา ประกัน ตัว อยางของ
ความชวยเหลือที่ไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัด
จา งของรั ฐบาลที่ มีผลตอยอดขายบางสวนของกิ จการ กิจ การไม อาจปฏิ เสธไดว ากิ จการไดรับ
ประโยชนจากความชวยเหลือนั้นแตการที่จะแยกรายการคาตามปกติออกจากความชวยเหลือจาก
รัฐบาลอาจไมสามารถกระทําไดอยางมีหลักเกณฑ
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36.

หากประโยชนที่ไดรับจากความชวยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอยางขางตนมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความชวยเหลือนั้นเพื่อมิใหผูใชงบการเงิน เกิดความเขาใจผิด

37.

(ยอหนานี้ไมใช)

38.

ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ม ร วมถึ ง ความช ว ยเหลื อ
ดานสาธารณูปโภคที่ รัฐบาลใหในรูป ของการปรั บปรุงระบบขนสงและเครื อข ายการสื่อสารทั่วไป
และไมรวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบชลประทานที่มีไวเพื่อใหทองถิ่นโดยรวม
ไดใชประโยชนอยางตอเนื่องตลอดไป

การเปดเผยขอมูล
39.

กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใช
ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรูในงบการเงิน และระบุถึง
ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการไดรับประโยชนโดยตรง
39.3 เงื่ อ นไขที่ กิ จ การยั ง ไม ไ ด ป ฏิ บั ติ แ ละเหตุ ก ารณ ที่ อาจเกิ ด ขึ้น อื่ น ซึ่ ง เกี่ ย วข องกั บ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลที่กิจการรับรู

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
40.

เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกกิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
40.1 เปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไวอยางเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
40.2.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้เฉพาะเงิน อุด หนุนหรือบางส วนของ
เงิน อุด หนุ น ที่กิจการมี สิท ธิจะไดรับ หรือที่ กิจ การจะตองจายคืน ซึ่ง เกิดขึ้น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช

วันถือปฏิบัติ
41.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้ ใหถือ ปฏิ บั ติ กับ งบการเงินสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ม ในหรื อ
หลั งวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 หนา 10/10

