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บทนํา
บทนํา 1. บทนํานี้ไมใช
บทนํา 2. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ เป น วิ ธี หนี้ สิ น ตามงบแสดงฐานะทางการเงิ น ให ความสํ าคั ญ กั บ
ผลแตกต างชั่วคราว ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผลแตกตางระหวา งฐานภาษีของสิ นทรั พย
หรือหนี้สินกับมูลคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย และหนี้สินเหลานั้ นในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ทั้งนี้ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน หมายถึง มูลคาของสินทรัพย หรือหนี้สินที่วัดมูลคาตาม
กฎหมายภาษีอากร ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้
ก. บริ ษัทยอย บริ ษัทร วม หรื อการร วมค า ไม ไดจั ดสรรกํ าไรทั้ งหมดให กับบริ ษัทใหญ หรื อ
ผูลงทุน
ข. การตีราคาสินทรัพยใหม และไมมีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น
ค. สินทรัพยหรือหนี้สินที่ระบุไดซึ่งไดมาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรูตามมูลคายุติธรรม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช) แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี
นอกจากนี้ยังมีผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ก. มีการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ โดยใชสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนิ นงาน แต กํา ไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรั พยและหนี้สินที่ไม
เปนตัวเงิน) ใชสกุลเงินที่แตกตาง
ข. มีการปรับมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง หรือ
ค. มูล คาตามบัญชีของสิ นทรัพยห รือหนี้สิน ที่รับรูเมื่อ เริ่มแรกแตกตา งจากฐานภาษีเมื่อ
เริ่มแรก
บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับ เงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้ น
ทุกครั้ง โดยมีขอยกเวนดังที่กลาวตอไป
บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให กิจการรับรูสิน ทรัพยภ าษีเงิน ไดร อการตัดบั ญชี เมื่อ มี
ความเป นไปไดคอ นขางแน วา กิจการจะมีกํา ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํ าสินทรัพ ยภาษีเงินได
รอการตัด บัญ ชีมาใชป ระโยชนได หากกิจ การเคยมีข าดทุ นทางภาษีใ นอดีต กิจการจะรั บรู
สินทรัพยภ าษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดเพียงเทาที่มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีมากพอ
หรือมีหลักฐานที่นาเชื่อถือวากิจการจะมีกําไรที่ตองเสียภาษีมากพอ
บทนํา 5. ขอยกเวนที่กลาวถึงในบทนํา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหรับรูสินทรัพยและ
หนี้ สิน ภาษีเงิ นไดร อการตั ดบั ญชีที่ เกิ ดจากสิ นทรัพย หรื อหนี้สิน ที่มู ลค าตามบั ญชี ที่รับ รูเ มื่อ
เริ่มแรกแตกตางจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณดังกลาวไมกอใหเกิดผลแตกตาง
ทางระยะเวลา จึงไมทําใหเกิดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไม อนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
กําไรที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทยอยและบริษัทรวม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงคา
งบการเงินที่เกี่ยวของ) หรือการจัดสรรกําไรที่ไมทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได ในกรณีตอไปนี้
6.1 บริษัทใหญ ผูล งทุน หรือ ผูรวมคาสามารถควบคุ มจังหวะเวลาของการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราว และ
6.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนวาผลแตกตางชั่วคราวจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล
ขอ หา มดั งกลา วทํา ใหกิ จการมิไ ดรับรูหนี้ สิน ภาษีเงิน ไดรอการตัด บัญชี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยผลรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ
บทนํา 7. มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้กํ าหนดใหกิ จการรับ รูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี (ขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑความเปนไปไดในการรับรู) หรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชี โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดมูลคาของคาความนิยม หรือการรับรูผลกําไรจากการตอรองราคาซื้อ
ธุรกิจ อยา งไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไมอ นุญ าตใหกิ จการรับรูหนี้ สิน ภาษีเงิน ได
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก
บทนํา 8. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให กิ จ การต อ งรั บ รู ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่
เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหม
บทนํา 9. ผลกระทบทางภาษี ที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จากการได ประโยชนจ ากมูล คา ตามบั ญชี ของสิ นทรัพ ย
หรือหนี้สินบางรายการอาจขึ้นอยูกับลักษณะของการไดประโยชนหรือการจายชําระ เชน
9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลกําไรจากการขายสินทรัพยเสียภาษีตา งจากกําไร
ทางภาษี
9.2 ในบางประเทศ จํานวนที่ใชหักภาษีไดจากขายสินทรัพยมีจํานวนมากกวาจํา นวนที่อาจใช
หักภาษีในรูปคาเสื่อมราคา
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ กํา หนดใหวั ดมูลคาของสินทรั พยหรือ หนี้สิน ภาษีเ งินไดรอการตัด
บัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดวาจะไดประโยชนจาก
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการจายชําระจากมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการคิดลดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง การรวมธุร กิ จ (เมื่อ มี ก ารประกาศใช) ซึ่งไมอ นุ ญ าตใหคิดลดสิน ทรั พ ยภาษีเ งิน ได
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
บทนํา 11. มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ กํ า หนดใหกิ จ การที่แ ยกแสดงรายการสิน ทรั พ ยแ ละหนี้ สิน เป น
รายการที่ หมุ นเวีย นกั บไมห มุน เวี ยนตอ งไมจั ดประเภทสิ นทรัพ ยภ าษี เงิ นไดร อการตัด บัญ ชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้มีขอ กําหนดที่เ ขมงวดขึ้นเกี่ ยวกั บการหักกลบสินทรั พยภ าษีเงินได
รอตั ดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี โดยอางอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
13.1 การกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดกับผลคูณ
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 บรูในกํ าไรหรื อขาดทุ น หากมู ลค าดัง กลา วไมป รากฏอย างชั ดเจนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน
14.2 คาใชจายทางภาษีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
14.2.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
14.2.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก
14.3 มูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตั ดบั ญชี และลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุน
การรับรู เมื่อ
14.3.1 การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกินกวากําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวทาง
ภาษีที่มีอยู และ
14.3.2 กิจการประสบปญ หาขาดทุนในงวดปจ จุบัน หรือ งวดกอนตามกฎหมายภาษี
อากร ซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบั ญ ชี 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 า คั ญ เท า กั น และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต อ งอ า นโดยคํ า นึ ง ถึ ง ข อ กํ า หนดของแม บ ทการบั ญ ชี ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ใ ห
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจ การถือปฏิบัติตามขอ กํา หนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับภาษีเงินได ประเด็นหลัก
ของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดอยูที่การรับรูผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคตจาก
ก. การไดรับประโยชนในอนาคตซึ่งมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและการจายชําระในอนาคตซึ่งมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ และ
ข. รายการและเหตุการณอื่นของงวดปจจุบันที่รับรูในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพยและหนี้สิน คือกิจการจะตองคาดวาตนจะไดรับประโยชนจากมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจะตองจายชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
การไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินดังกลาวจะมีผลทําใหกิจการชําระ
ภาษีเพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รายการนั้น ไมกอใหเกิดผลกระทบทางภาษี
กิจ การจะต องบัน ทึกหนี้ สินภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญ ชี (หรือ สินทรั พย ภาษีเงินไดร อการตัด บัญ ชี) โดยมี
ขอยกเวนบางประการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณอื่น ใน
ลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณอื่น นั้น ดังนั้น หากกิจการรับรูรายการและเหตุการณอื่น
ในกําไรหรือขาดทุน กิจการก็จะตองรับรูผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของในกําไรหรือขาดทุนดวยเชนกัน สวน
รายการที่รับรูตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการตองบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวของกับรายการนั้นในสวนของ
เจาของโดยตรงเชนกัน ในทํานองเดียวกัน การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะสงผลตอมูลคาของคาความนิยมหรือจํานวนผลกําไรที่รับรูจาก
การตอรองราคาซื้อธุรกิจ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดเกี่ยวกับ การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด
จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช การแสดงรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาษีเงินได
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ขอบเขต
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ภาษี เงินได หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจ การทั้ งภายในประเทศ
และตางประเทศที่คํานวณจากกําไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
ตองจาย เนื่องจากการจําหนายเงินกําไรใหแกกิจการที่เสนอรายงาน เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย
ยอหนานี้ไมใช
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ไ มไ ดกําหนดวิธีการบัญชี สําหรับ เงินอุด หนุ นจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับ เงินอุดหนุน จากรัฐบาลและการ
เปดเผยข อ มูล เกี่ยวกั บความช วยเหลื อจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน 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 หรับ งวดซึ่ งคํา นวณ
ตามเกณฑที่กําหนดโดยหนวยงานจัด เก็ บ
ภาษี เพื่ อใช คํานวณภาษีเงินไดที่ ตองชําระ
(หรือไดรับคืน)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

หมายถึง

ผลรวมของภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น
และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ที่ใชในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

หมายถึง

จํานวนภาษีเงินได ที่ต องชําระหรือ สามารถ
ขอคื นได ซึ่งเกิดจากกํ าไร (ขาดทุ น) ทาง
ภาษีสําหรับงวด

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หมายถึง

จํ า นวนภาษี เ งิ น ได ที่ กิ จ การต อ งจ า ยใน
อนาคตซึ่งเกิด จากผลแตกต างชั่ วคราวที่
ตองเสียภาษี
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สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด หมายถึง
บัญชี

จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการสามารถขอคืน
ไดในอนาคตซึ่งเกิดจาก
ก.
ข.
ค.

6.

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป

ผลแตกตางชั่วคราว

หมายถึง

ผลแตกตา งระหว า งมูลค า ตามบั ญ ชี ข อง
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น กั บ ฐ า น ภ า ษี ข อ ง
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น นั้ น ผลแตกต า ง
ชั่ ว คราวอาจจั ด เป น ประเภทใดประเภท
หนึ่งดังตอไปนี้
ก. ผลแตกต างชั่วคราวที่ต องเสียภาษี
หมายถึ ง ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่
กิจการตอ งนํา ไปรวมเปนรายไดใน
ก า ร คํ า น ว ณ กํ า ไ ร ( ข า ด ทุ น )
ทางภาษี สํ า 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 ถ นํ า ไ ป 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
จากมูล ค า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย
หรือจา ยชําระมู ลคา ตามบั ญชีของ
หนี้สิน

ฐานภาษีของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน

หมายถึง

มูลคาของทรัพยสินหรือหนี้สินทางภาษี
อากร

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

ฐานภาษีของสิ นทรัพ ย หมายถึ ง มูล คา ของสิ นทรัพยที่ กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหัก เปน
คาใชจายทางภาษีจากมูลคาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีเมื่อ กิจการไดรับประโยชนจาก
มูล คาตามบัญชีของสิ นทรัพยนั้น แตหากประโยชนเชิงเศรษฐกิ จที่ไ ดรั บไมต องเสีย ภาษีเงิน ได
ฐานภาษีของสินทรัพยจะเทากับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย
1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักคาเสื่อมราคาตามภาษีแลวจากงวดกอน ๆ ถึงงวดปจจุบัน
เปน จํานวน 30 มีตนทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีตอไปในรูปของคา
เสื่อ มราคาหรือ จากการถือเป นต นทุนเมื่อจํา หนายเครื่อ งจักร รายไดที่เกิดจากการใช
เครื่องจักรและกําไรจากการจําหนายเครื่องจักรต องนํามาเสีย ภาษี สวนผลขาดทุนจาก
การจํ า หน า ยเครื่ อ งจั ก รสามารถหั ก เป น ค า ใช จ า ยทางภาษี ไ ด ดั ง นั้ น ฐานภาษี ข อง
เครื่องจักรคือ 70
2. ดอกเบี้ยค างรับมี มูล คาตามบัญชี 100 หากรายไดดอกเบี้ ยเสีย ภาษี เงิน ได ตามเกณฑ
เงินสด ฐานภาษี สําหรับดอกเบี้ ยคางรับ จะเทากั บศูน ย (สําหรั บประเทศไทย รายได ที่
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. ลูกหนี้ก ารคา มีมูลคา ตามบัญชี 100 รายไดที่เกี่ยวของรวมอยูในกํา ไรหรื อขาดทุนทาง
ภาษีแลว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การคาจึงเทากับ 100
4. เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี 100 เงินปนผลดังกลาวไมตองนํามา
คํา นวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะไดรับ สิท ธิประโยชนทางภาษีหากเปนไป
ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหง ประมวลรัษ ฎากร) ทั้ งนี้ มูล คาตามบัญชี ของสิ นทรัพย
ดังกลา วสามารถนํ า มาหัก จากประโยชน เ ชิง เศรษฐกิ จ ได ทั้ง จํ า นวน ดั งนั้ น ฐานภาษี
สําหรับเงินปนผลคางรับจึงเทากับ 100ก
5. ลูกหนี้ เงินกูยืมมี มูลคาตามบัญ ชี 100 การจายคืนเงิน กูไ มมี ผลกระทบตอ ภาษี เงินได
ดังนั้นฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

8.

ก

ฐานภาษี ของหนี้สิน หมายถึง มูลค าตามบัญชีของหนี้สินหักดวยมูลคา ของหนี้ สินที่กฎหมายภาษี
อากรยอมใหนําไปหัก เปน คาใชจา ยไดในอนาคต ในกรณีของรายไดรับลวงหนา ฐานภาษีของ
หนี้สินคือ มูลคาตามบัญชีหักดวยจํานวนรายไดที่ไมตองนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เงินปนผลคาง
รับมีฐานภาษีเทากับศูนย และใหใ ชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเทากับ 100 ไมว า
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 มีมูลคา ตามบั ญชี 100 หากรายไดที่เกี่ ยวขอ งตองเสียภาษี เงินไดตาม
เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยรับลวงหนาจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศไทยรายได
ที่เ กี่ยวของกั บดอกเบี้ ยจะคํา นวณภาษีตามเกณฑสิ ทธิ ซึ่ งต องสอดคลอ งกั บมาตรฐานการ
บัญชี)
3. คาใชจา ยคางจา ยมีมูลคาตามบัญ ชี 100 คาใชจ ายที่เกี่ยวขอ งไดนํ าไปหักเปน คา ใชจา ยทาง
ภาษีแลว ฐานภาษีของคาใชจายคางจายจะเทากับ 100
4. เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มคา งจา ยมีมูล คาตามบัญชี 100 เบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มไม สามารถนําไป
หักเปนคาใชจายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากร) ดังนั้น
ฐานภาษีสําหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มคางจายจึงเทากับ 100ข
5. เจ า หนี้ เงิ น กู ยื ม มีมู ล ค า ตามบั ญ ชี 100 การจ า ยคื น เงิน กู ไ ม มี ผลกระทบทางภาษี ดั ง นั้ น
ฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100
9.

รายการบางรายการอาจมีฐานภาษีได ถึ งแมว ารายการนั้นจะไมไดรั บรูเปนสินทรัพยและหนี้สินใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน เชน ตนทุนวิจัยซึ่งกิจการรับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี
ในงวดบั ญ ชี ที่ คา ใช จ า ยนั้ น เกิ ดขึ้ น แต ยั งไม สามารถนํ า ไปถื อเป น รายจ า ยในการคํ า นวณกํ า ไร
(ขาดทุน) ทางภาษี จนกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนวิจัย (คือ จํานวน
ที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคตได) กับมูลคาตามบัญชี ซึ่งในที่นี้เทากับ
ศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

10.

ในกรณีที่ฐานภาษี ของสินทรัพยหรือ หนี้สินไมปรากฏใหเห็ นอยางชัดเจน กิจการควรใชหลักการ
พื้น ฐานซึ่งมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ ใช คื อ กิจ การจะรั บรูหนี้สิน (หรื อสินทรัพ ย) ภาษีเ งินได
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 ดังตัวอยา ง ค ที่แสดง
ไวในยอหนาที่ 52

ข

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

11.

สํา หรับงบการเงิ นรวม ผลแตกต างชั่ วคราวคํานวณไดโ ดยการเปรียบเทีย บมูล คาตามบั ญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซึ่งฐานภาษีนี้อางอิงจากแบบแสดง
รายการเสีย ภาษีรวมสํ าหรับประเทศที่อ นุญาตใหยื่ นแบบแสดงรายการเสีย ภาษีรวมได ในบาง
ประเทศ ฐานภาษีอาจอางอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแตละกิจการในกลุมกิจการ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
12.

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสํ าหรับงวดปจจุ บันและงวดที่ ผานมาที่ยังไมไดจา ยชํ าระตอ งรับรู
เปนหนี้สิน แตหากจํานวนภาษีที่ไดชําระไปแลวในงวดปจจุบันและงวดที่ผานมามากกวาภาษีที่
ตองชําระสําหรับงวดนั้นๆ ใหรับรูสวนเกินนั้นเปนสินทรัพย

13.

ผลประโยชนที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินไดปจจุบันใน
งวดกอนได ตองบันทึกเปนสินทรัพย (กรณีนี้ยังไมมีในประเทศไทย)

14.

เมื่ อ กิ จ การนํ า ขาดทุ น ทางภาษี ไปใชเ พื่ อ ลดภาษี เ งิ น ได ป จ จุ บั น ของงวดก อ น กิ จ การควรรั บ รู
ประโยชนทางภาษีดังกลา วเป นสิน ทรัพ ยใ นงวดที่ข าดทุนทางภาษีนั้น เกิดขึ้น เนื่อ งจากมีค วาม
เป น ไปไดคอ นขา งแน วา กิ จการจะไดรั บประโยชน จ ากสินทรั 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 สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่ งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษั ทยอย
สาขาและบริษัทรวม รวมถึงสวนไดเสียในการรวมคา กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 39

16.

หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพย คือ กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในรู ปของประโยชน เชิ งเศรษฐกิ จที่ จะไหลเข าสู กิ จการในอนาคต ในกรณี ที่ มู ลค าตามบั ญชี ของ
สินทรัพยสูงกวาฐานภาษีของสินทรัพย มูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีสูงกวามูลคา
สินทรัพยที่ สามารถนําไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกตางนี้ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ต องเสีย
ภาษีและภาระที่กิจการจะตองจายภาษีเงินไดในอนาคตจากการนี้ก็คือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 12/65

เมื่อกิจการไดรั บประโยชนจากสินทรัพยซึ่ งมูลคาตามบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่
เกี่ยวของนั้ น จะทําใหกิ จการมีกําไรทางภาษี ผลดังกลาวทําใหเปนไปไดคอนข างแนที่ กิจการจะเสีย
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจายภาษีเงินได ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงกําหนดให
กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่อธิบายไวในยอหนาที่ 15 และ
39
ตัวอยางการพิจารณาผลแตกตางชั่วคราว
สินทรัพ ยร าคาทุ น 150 มี มูล คา ตามบั ญชี 100 ค าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา
ภาษีรอยละ 25
ฐานภาษีของสินทรัพย คือ 60 (ตนทุน 150 หัก คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 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.

ผลแตกตางชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการตองนํารายไดหรือ คาใชจายไปรวมคํานวณกําไร
ทางบัญชี ในงวดหนึ่งในขณะที่ตองนําจํ านวนดังกลาวไปรวมคํานวณกํา ไรทางภาษีในอี กงวดหนึ่ง
ผลแตกตางชั่วคราวในลักษณะนี้โ ดยมากเรียกวา ผลแตกตางทางระยะเวลา ผลแตกตางชั่วคราว
ตามตัวอยางตอไปนี้จัดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งมีผลทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี

17.1 กิจ การนํ ารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํ านวณกํ าไรทางบัญชี ตามเกณฑ สัดส วนของเวลา แตใน
บางประเทศกําหนดใหนํารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินไดเมื่อไดรับเงินสด
ในกรณีนี้ ฐ านภาษีข องดอกเบี้ ย ค างรั บ ที่ รั บ รู ใ นงบแสดงฐานะทางการเงิ น จะมี ค าเป นศูน ย
เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรับจะไมถือรวมเปนกําไรทางภาษีจนกวากิจการจะไดรับเงินสด
17.2 มูลค าค าเสื่อ มราคาที่ ใ ช ใ นการคํ านวณกํ าไร (ขาดทุ น) ทางภาษีอ าจแตกต างจากมู ลค า
คาเสื่อมราคาที่ใชในการคํานวณกําไรทางบัญชี ผลแตกตางชั่วคราวในกรณีนี้ จะเทากับผลตาง
ระหว า งมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย กั บ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย ซึ่ ง ฐานภาษี คํ า นวณจาก
ราคาทุนเดิมของสินทรัพยหักดวยจํานวนที่เกี่ยวของทั้งหมดของสินทรัพยที่กฎหมายภาษีอากร
ยอมใหนําไปหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดปจจุบันและงวดกอนได หากคาเสื่อมราคา
ทางภาษีมากกวาคาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีขึ้น และ
กิจ การตองบัน ทึกเปนหนี้สิน ภาษีเ งินไดร อการตัดบัญชี หากคาเสื่อ มราคาทางภาษีน อยกวา
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คาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งมีผลทําใหเกิดสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

17.3 กิจการอาจบันทึกตน ทุนในการพัฒนาเปนสินทรัพยและทยอยตัดจําหนายในงวดอนาคต
เพื่ อนํ าไปคํา นวณกํ าไรทางบัญชี แตนํ าต นทุนในการพั ฒนาทั้งหมดไปรวมคํา นวณกํ าไร
ทางภาษีในงวดบัญ ชีที่เ กิดรายการ ในกรณีนี้ ตน ทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเทา กับศูน ย
เนื่อ งจากไดหัก จากกํา ไรทางภาษีทั้งจํ านวนแลว ผลแตกตางชั่ว คราวจึงเทา กับ ผลตา ง
ระหวางมูลคาตามบัญชีของตนทุนในการพัฒนากับฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีคาเทากับศูนย)
18.

ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้
18.1 ตน ทุน ในการรวมธุรกิจ ไดป นส วนใหกับสินทรั พยที่ไ ดม าและหนี้สิน ที่ร ะบุ ได ตามมู ลค า
ยุติธรรม แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพยใหมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่ 20)
18.3 กิจการมีคาความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 21 และ 32)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพ ยหรือ หนี้ สินที่รั บรู เมื่ อเริ่มแรกแตกตา งจากมูลคาตามบั ญชีเมื่ อเริ่ม แรก
ตัวอยางเชน กรณีที่กิจการไดรับประโยชนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเปนรายการสินทรัพย
ทางบัญชี แตผลประโยชนที่ไดไมตองเสียภาษี (ดูยอหนาที่ 22 และ 33) หรือ

18.5 มูลคา ตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาและบริษัทรวม หรือสวนไดเสียในการ
รวมคา แตกตางจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือสวนไดเสียนั้น (ดูยอหนาที่ 38-45)

การรวมธุรกิจ
19.

ดวยขอยกเวน ที่จํากัด สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รั บมาที่ระบุไ ดจากการรวมธุ รกิ จถูกรั บรูดวย
มูล คา ยุติ ธรรม ณ วั นที่ ซื้อ กรณี นี้ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิด ขึ้นหากฐานภาษีข องสิ นทรั พยแ ละ
หนี้ สิน ดังกลา วไมไ ดรับ ผลกระทบจากการรวมธุ รกิ จ หรือไดรับ ผลกระทบที่ แตกตาง เช น หาก
กิจการปรับเพิ่ มมูลคาตามบัญชีของสิน ทรัพยใหเ ทากับ มูลค ายุติธรรม แตฐานภาษีของสิ นทรัพ ย
ยังคงมีคาเทากับ ตนทุนเดิมตามบัญ ชีของเจาของเดิม ในกรณีนี้ จะเกิ ดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีขึ้นและตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของคาความนิยม (ดูยอหนาที่ 66)

สินทรัพยที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม
20.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการแสดงมูลคาสินทรัพยบาง
ประเภทดวยมูลค ายุติธรรม หรื อให ตีราคาสินทรั พย ใหม ได เช น มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมี การประกาศใช) มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 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 ปรุ งราคาสินทรัพ ย ในกรณีนี้ กิจการจึงไมตอ งปรับ ปรุ ง
ฐานภาษีข องสิน ทรั พย อยา งไรก็ ตามการไดรั บประโยชน ตามมูลค าตามบั ญชี จะสง ผลทํา ให เกิ ด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่ตองเสียภาษี ตอกิจ การและจํานวนที่นํามาหักเปน รายจายทางภาษีไดจะ
แตกตางจากมูลคา ที่กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิ จ ดังนั้น ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญ ชี
ของสิน ทรั พ ยที่ตีราคาใหมกั บ ฐานภาษีถื อ เป น ผลแตกตา งชั่ว คราว ซึ่งจะตอ งรั บ รู เ ป น หนี้ สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ดวย
20.1 กิจการไมมีความตั้งใจที่จะจําหนายสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคา
ตามบั ญชี ที่ตี ใหมของสินทรั พยโดยการใชสินทรั พย ซึ่ งจะก อใหเกิด รายไดทางภาษีที่สูง
กวาคาเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในงวดอนาคต หรือ
20.2 กิจการสามารถชะลอการจายภาษี เงินไดของกําไรฝายทุนออกไป หากนําเงินที่ไดจากการ
ขายไปลงทุนในสินทรัพยที่ มีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับกรณีนี้ กิ จการยังคงมีภาระภาษี
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 ของส ว 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 มูล ค า สุ ท ธิ ข องสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าและหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด ณ วั น ที่ ซื้ อ ธุ ร กิ จ ที่ วั ด มู ล ค า ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อ
มีการประกาศใช)
หน วยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแหง ไมอ นุญาตใหนําสว นที่ล ดลงของค าความนิยมมาหัก เปน
รายจ า ยในการคํา นวณกํ า ไรสุท ธิท างภาษี (รวมทั้ งกรณี ป ระเทศไทย) นอกจากนี้ ในประเทศ
ดังกลาว ราคาทุน ของค าความนิยมถื อเปนรายจ ายทางภาษีไมไดเมื่อบริษัทยอยจําหนายธุรกิจนั้น
ออกไป ในกรณี นี้คาความนิยมจะมีฐ านภาษีเ ปน ศูนย และผลตา งระหวางมูล คาตามบัญชีของ
คาความนิยมกับ ฐานภาษี ซึ่งเทากับ ศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี อยา งไรก็ตาม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้ สินภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชีที่เปนผลจาก
กรณีดั งกลาว เนื่อ งจากคาความนิยมเปน เพี ยงมูลคาคงเหลือ (จากผลตางของตนทุนการซื้ อกั บ
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 หนี้สิน ภาษีเงิน ไดรอการตัดบั ญชีตามยอ หนา ที่ 15.1 ตั วอยา งเชน ในการรวมธุรกิ จ หาก
กิจ การรับ รูค าความนิยมจํา นวน 100 บาท ซึ่ งมีตนทุน 100 แตฐานภาษีเทา กับ ศูน ย ยอ หนาที่
15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในกรณีนี้หากภายหลังกิจการรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคา ความนิยม 20 บาท จํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่
เกี่ยวกับคาความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เปน 80 บาท ทําใหมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูลดลงดวย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ไ มไดรับรูดังกล าว
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
คาความนิยมใหรับรูไดหากไมได เกิดขึ้นจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกของค าความนิยม ตัวอยา งเช น
หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรูคา ความนิยมจํานวน 100 บาท หักเป นคาใชจายทางภาษีไดใน
อัตรารอยละ 20 ตอปนับ ตั้งแตปที่ไดมา ฐานภาษีของคาความนิยมจะเทากั บ 100 บาท ณ วันที่
รับรูเริ่มแรกและเทา กับ 80 บาท ณ สิ้นปที่ไดมา หากมูลคาตามบัญชีของคา ความนิยมคงเหลื อ
ณ สิ้นป ไมเปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 บาท ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจํานวน 20 บาท
จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปนั้น เนื่องจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีนั้นไมเกี่ยวกับกับคาความนิยม
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
ซึ่งจํา นวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอจํานวนคาความนิยมหรือ จํานวนของมูลคายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อสวนที่สูงกวาตนทุน
ในการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 19)
22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผ ลกระทบตอกําไรทางบัญชีหรือกํา ไรทางภาษี กิ จการตองรับ รู
สิน ทรั พ ยหรื อ หนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญ ชี รวมทั้งตอ งรั บ รู คา ใชจ า ยหรื อ รายได
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนดวย (ดูยอหนาที่ 59)
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22.3 หากรายการที่เกิดขึ้น ไมใชการรวมธุรกิจ และไมสงผลกระทบตอ กําไรทางบัญชีและกําไร
ทางภาษีและถารายการนั้นไมอยูในขอยกเวนที่แสดงไวในยอหนาที่ 15 และ 24 กิจการ
ตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และปรับ ปรุงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหรือหนี้สินดวยยอดเดียวกัน อยางไรก็ตามรายการปรับ ปรุงดังกลาวจะสงผลให
งบการเงินมีความโปรงใสนอยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมอนุญาตใหกิจการ
รับรูหนี้สินหรือสินทรัพ ยภาษีเงิน ไดร อการตัดบัญชีในกรณีดังกล าว ไมวา จะเปนการรับรู
เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรูภายหลัง (ดูตัวอยา งประกอบขา งลาง) นอกจากนี้กิจ การยังไม
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น ภายหลังที่เกิด กับ ในบัญ ชีสินทรั พย หรื อหนี้สิ น
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้น เมื่อสินทรัพยนั้นมีการสึกหรอและเสื่อมราคา
ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 22.3
กิจ การตั้งใจจะใชสินทรัพ ยที่ มีร าคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใชงาน 5 ป หลั งจากนั้น จะ
จํา หน ายสิน ทรัพ ยนั้น ตามมูล คา คงเหลือ เทา กับ ศู น ย อั ตราภาษีเ งิน ไดเ ทากั บ ร อยละ 40
คา เสื่ อมราคาสิน ทรั พย ไม สามารถถือ เป นค าใชจ ายทางภาษี และในการจํา หน ายสิน 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 ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) กําหนดใหผู ออกตราสารแบบผสม (เช น หุ นกูแ ปลงสภาพ) จัดประเภทส วนของ
ตราสารที่ เป น หนี้ สิ น เป น หนี้ สิน และส ว นที่เ ป น ส ว นของทุน เป น ส ว นของทุ น ในบางประเทศ
ฐานภาษี ของสว นประกอบที่เป นหนี้สินในการรับรูเ ริ่ม แรกจะเทากับ มูลค าตามบัญ ชีเริ่ม แรกของ
ผลรวมของสวนประกอบที่เปนหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะเกิดจาก
การรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบที่เปนทุนซึ่งแยกออกจากสวนประกอบที่เปนหนี้สิน ดังนั้นกรณีนี้
จึงไมอยูในขอยกเวน ตามยอหนาที่ 15.2 และกิจการตอ งรับรูหนี้สินภาษี เงินไดร อการตัดบัญ ชี
นอกจากนี้ยอหนาที่ 61ก. กําหนดวา กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง
สวนของทุนและยอหนาที่ 58 กําหนดวา กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นภายหลังเปนคาใชจ ายหรือรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
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ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
24.

กิจการตอ งรับรูสินทรั พยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สํ าหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ ใช หักภาษี
ทุ ก รายการ โดยรั บ 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 รับรู สิ นทรั พย
ภาษี เงิ นได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากการรั บ รู เ ริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จาก
รายการตอไปนี้
24.1 รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษี
อย างไรก็ต าม หากผลแตกต างชั่ วคราวที่ใ ชหัก ภาษีนั้ นเกี่ย วขอ งกั บเงิน ลงทุน ในบริ ษัท ยอย
สาขา บริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามยอหนาที่ 44

25.

หลั ก การพื้ น ฐานของการรั บ รู หนี้ สิ น คื อ กิ จ การจะต อ งสู ญ เสี ยทรั พ ยากรในรู ป ของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สินในงวดอนาคต มูลคาบางสวนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป
นั้นอาจนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรูหนี้สินนั้น
ได ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษีของหนี้สินขึ้น
ซึ่ง จะทํา ใหเ กิด สิน ทรั พยภ าษี เงิน ได รอการตัดบัญ ชีเปนจํ านวนเทา กับ ภาษีเงิ นไดที่ กิจการจะได
รับคืนในอนาคตเมื่อสวนของหนี้สินนั้นสามารถนํ าไปหักจากกําไรทางภาษีได ในทํานองเดี ยวกั น
หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมีนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางจะทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะไดรับคืนในอนาคต
ตัวอยาง
กิจการบันทึกตนทุนคาประกันคุณภาพสิน คา คางจา ยเปนหนี้สินจํานวน 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
ในกรณีนี้ ฐานภาษี ของหนี้สินเป นศู นย (มูล คา ตามบั ญชี 100 หักดวยมูลคาหนี้สินที่กิจการ
สามารถนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีไดในอนาคต) เมื่อกิจการจายชํา ระหนี้สิน
ตามมูลคาตามบัญชีจะทําใหกําไรทางภาษีในอนาคตลดลงเทา กับ 100 และภาษีที่ตองจายใน
อนาคตจะลดลง เทากับ 25 (100 x 25%) ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี
ศูนย เปนผลต างชั่ วคราวที่ใ ชหัก ภาษีมีจํานวนเทา กับ 100 ดังนั้นกิจการจึงต องบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 25 (100 x 25%) หากมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะไดรับประโยชนจากการลดลงของจํานวน
ภาษีที่ตองจายดังกลาว
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26.

ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้
26.1 ผลประโยชนของพนัก งานเมื่อเกษียณอายุถือเป นคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี
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
ผลประโยชนภายหลั งการเลิก จา งใหแกพนั กงาน ในกรณีนี้ จะเกิ ดผลแตกตางชั่ ว คราว
ระหว างมูลค าตามบัญชีข องหนี้สิ นกับฐานภาษี ซึ่ งฐานภาษีของหนี้สิน มัก มีค าเปนศูนย
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีดังกลาวจะกอใหเ กิดสิน ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ซึ่งกิจ การจะไดรั บประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในรูปของคาใช จายที่สามารถนําไปหักจากกําไร
ทางภาษีเมื่อกิจการจายเงินสมทบเขากองทุนหรือจายเงินผลประโยชนใหแกพนักงาน
26.2 กิ จ การรั บ รู ตน ทุน ในการวิ จั ยเป น คา ใชจ า ยในการคํา นวณกํ า ไรทางบั ญ ชีในงวดที่เ กิ ด
รายการ แตอ าจไมสามารถนํา จํา นวนดัง กลาวไปหั กในการคํ านวณกํ าไร (หรือ ขาดทุน )
ในทางภาษีไดจนกว าจะถึงงวดถัด ไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนในการวิ จัย
(จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนําไปหักเปนรายจ ายในอนาคต) กับมูลคาตาม
บั ญ ชี ซึ่ ง เท า กั บ ศู น ย ถื อ เป น ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด สิ น ทรั พ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
26.3 ดวยข อยกเวนที่จํากั ด กิจ การรับรู สิน ทรั พยที่ ไดรับ มาและหนี้สิน ที่ระบุ ไดจากการรวม
ธุรกิ จดวยมูล คายุติธรรม ณ วั นที่ซื้อ ธุร กิจ หากกิ จการรับรู หนี้ สิน ณ วั น ที่ไ ดรั บมาแต
ยัง ไมสามารถนํ าตนทุนที่เ กี่ยวของไปหักเปน คา ใชจ ายในการคํา นวณกํ าไรทางภาษีได
จนกวา จะถึง งวดถั ดไป ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่ วคราวที่ใ ชหัก ภาษี และสิน ทรัพย
ภาษีเงินได รอการตัดบัญชีขึ้น นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นได
หากมูลคายุติธรรมของสินทรั พยที่ไดรั บมามีมูลคา ต่ํา กว าฐานภาษี สินทรั พยภาษีเงินได
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 กิจการอาจบันทึกสินทรัพยบ างรายการดวยมูลคายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม โดยไม มี
การปรับ ปรุ งเพื่อ วัตถุประสงคทางภาษี (ดูยอหนาที่ 20) ในกรณีนี้ จะเกิ ดผลแตกตา ง
ชั่วคราว ที่ใชหักภาษี ขึ้น หากฐานภาษีของสินทรัพยมีจํานวนมากกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น

27.

การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะมีผลทําใหกําไรทางภาษีสําหรับงวดอนาคต
ลดลง อยา งไรก็ ตามกิ จการจะไดรั บผลประโยชนเชิง เศรษฐกิจ ในรู ปของภาษีเ งิน ไดที่ จา ยลดลง
ก็ตอ เมื่อ กิ จ การมีกํ า ไรทางภาษีมากเพี ยงพอที่จ ะนํา รายการนั้ น มาหัก ได ดังนั้ นกิ จ การจะรั บ รู
สิน ทรัพยภาษีเงิน ไดร อการตัดบัญชี ก็ตอเมื่อมีความเป นไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกํ าไร
ทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมาหักได

28.

มีความเป นไปไดวากิ จการจะมี กํา ไรทางภาษี เพี ยงพอที่จะใชผ ลแตกต างชั่วคราวที่ใ ชหักภาษีไ ด
ก็ตอ เมื่อ กิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ต องเสีย ภาษี และมีห นวยงานจัดเก็บ ภาษีเดียวกัน และ
หนวยภาษีเดียวกันซึ่งมีจํานวนที่เพียงพอและคาดวาจะเกิดการกลับรายการ
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28.1 ในงวดเดียวกั นกั บงวดที่คาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกต างชั่ วคราวที่ ใชหักภาษี
หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษี ที่เ กิด จากสินทรั พย ภาษีเ งินไดร อการตัด บัญ ชีสามารถยกไปใช
ประโยชน ไ ด ซึ่ ง อาจเป น งวดภาษี ใ นอดี ต หรื อ ในอนาคต (กรณี ก ฎหมายภาษี ไ ทย
จะอนุญาตใหเฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชียอนหลังไป
ลดกําไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคตเทานั้น)
ในกรณีดังกลาว กิจการรับรูสินทรัพ ยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษีเกิดขึ้น
29.

หากกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับ หนวยงานจัดเก็บภาษีและหนวยภาษี
เดียวกันไมเพียงพอ กิจการสามารถรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังตอไปนี้
29.1 เมื่อมีความเป นไปไดคอนขา งแน วา กิจ การจะมีกํา ไรทางภาษีที่เกี่ ยวขอ งกั บหนว ยงาน
จัดเก็บภาษีแ ละหนวยภาษีหนวยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการ
ของผลแตกต างชั่วคราวที่ ใชหัก ภาษี (หรือ ในงวดที่ข าดทุนทางภาษีที่ เกิ ดจากสิ นทรัพ ย
ภาษี เ งิ น ไดร อการตั ดบั ญ ชี ส ามารถยกไปใช ป ระโยชน ไ ด ซึ่ ง อาจเป น งวดในอดี ต หรื อ
ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยใหใชประโยชนไดเฉพาะการนําขาดทุนสุทธิยกมา
ไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมิน วากิจการจะมี
กําไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม กิจการจะไมพิจารณาจํานวนที่ตองเสียภาษี
ที่เ กิดจากผลแตกตางชั่ วคราวที่นํา ไปหัก ภาษีซึ่ งคาดวาจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจาก
สินทรัพ ยภ าษี เงินไดรอการตั ดบัญ ชีที่เกิดขึ้ นจากผลแตกตา งชั่ วคราวในอนาคตนั้ นตอ ง
อาศัยกําไรทางภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีดังกลาวเชนกัน หรือ
29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําใหกิจการมีกําไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได

30.

การวางแผนภาษีอ ากร หมายถึ ง วิ ธีที่กิ จการปฏิบั ติเพื่ อ สร างหรือ เพิ่ มกํา ไรทางภาษีในงวดใด
งวดหนึ่ง กอนที่ขาดทุน ทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชนลง เช น ในบางประเทศกิจการ
สามารถสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีไดโดย
30.1 เลือกวาจะจายภาษีจากรายไดดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสดหรือเกณฑคงคาง
30.2 ชะลอสิทธิเรียกรองการหักคาใชจายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรือ ขายและเชากลับ คืน สิน ทรั พยที่มี ร าคาเพิ่มขึ้น แตกิ จการไมสามารถปรั บปรุ ง
ฐานภาษีของสินทรัพยดังกลาวเพื่อสะทอนราคาที่เพิ่มขึ้น
30.4 ขายสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดที่ไมตองเสียภาษีออกไป (เชน ในบางประเทศรายไดจาก
พัน ธบัต รรัฐ บาลไมต องเสีย ภาษี ) เพื่อ นําเงิน ไปซื้อ เงินลงทุน ที่ก อใหเกิดรายไดที่ ตอ ง
เสียภาษีแทน
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ถึงแมวาการวางแผนทางภาษี เป นการขยับ กํา ไรทางภาษี จากงวดอนาคตใหขึ้นมาอยูในงวดก อน
หน า การนําผลขาดทุน ทางภาษี หรือเครดิตภาษี ไปใชประโยชนก็ยัง ขึ้นอยูกั บผลกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่เกิดจากแหลงอื่น นอกเหนือจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดในอนาคตดวย
31.

ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมาไมนาน ใหกิจการพิจารณาแนวทางตามที่กลาว
ในยอหนาที่ 35 และ 36

32.

ยอหนานี้ไมใช

คาความนิยม
32ก. ถามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางที่เกิดขึ้น
จะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับ รูเริ่ มแรกของคาความนิยมควรจะรับ รูเปน สว นหนึ่งในการบัน ทึก บัญ ชีสํา หรับ การรวมธุ รกิจ
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.

มีสถานการณหนึ่งที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิด ขึ้นจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่ มแรก
คือ กรณีที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสิ นทรัพยที่ไมตองเสี ยภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนํา
เงิน อุดหนุนดั งกลาวไปหักจากมูลคา ตามบั ญชี ของสินทรัพ ย แตในทางภาษีกิ จการไมสามารถนํา
มูลคาเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาเสื่อมสภาพของสิ นทรัพย (ซึ่งเทากับฐานภาษี)ได มูลค าตาม
บัญชีของสินทรัพยจึงต่ํากวาฐานภาษีและทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ ใชหักภาษีขึ้น หรือในอี ก
กรณีหนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการตัดบัญชี ซึ่งทําใหเกิดผลตาง
ระหวางรายไดรอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซึ่งมีคา เปนศูนย จึงทําใหเกิดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่
ใชหักภาษี ขึ้น ทั้งนี้ไมวากิจ การจะใชวิธีการนํา เสนออยางไรก็ตาม กิ จการไมส ามารถรับรูร ายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีได ดวยเหตุผลตามที่กลาวใน ยอหนาที่ 22

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช
34.

กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยัง
ไมไดใชเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชดังกลาวไปใชประโยชนได

35.

หลักเกณฑที่ใชในการรับรูสินทรัพ ยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยั ง
ไมไดใชและเครดิตภาษี ที่ยังไมใช เปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชใ นการรับรูสินทรัพ ยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษี แตทั้งนี้การที่กิจการมีผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยั งไมไดใช เปนหลั ก ฐานสํา คัญที่แ สดงว ากิจ การอาจจะไมมี กําไรทางภาษีในอนาคต
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 หรือมีหลักฐานที่เชื่อไดวากิจการจะมีกํา ไรทางภาษี
เพี ยงพอที่จ ะนํ าผลขาดทุน ทางภาษี ที่ยั งไมไ ดใ ช หรื อเครดิต ภาษีที่ ยัง ไม ได ใช มาใช ประโยชนไ 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.

กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑต อไปนี้ในการประเมินความนาจะเปนวากิจการจะมีกํา ไรทางภาษี
เพี ย งพอที่ 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 กิจการมีผลแตกตางชั่ว คราวที่ตอ งเสี ยภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับหนว ยงานที่จัดเก็บภาษีและ
หนวยเสียภาษีเดียวกัน ในจํา นวนที่เ พี ยงพอที่จ ะนํ า ขาดทุน ทางภาษีที่ยัง ไมไดใชหรื อ
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชไปใชประโยชนไดกอนที่จะหมดอายุหรือไม
36.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนหรือไมวากิจการจะมีกําไรทางภาษีกอนที่ผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชจะหมดอายุลง
36.3 ผลขาดทุน ทางภาษีที่ยั งไมไ ดใชนั้น เกิดจากสาเหตุ ที่ส ามารถระบุไดและเหตุ การณนั้ น
ไมนาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม
36.4 กิจ การมี การวางแผนภาษี (ดูยอ หน าที่ 30) เพื่ อสร างกํา ไรทางภาษีใ หเ กิดขึ้ นในงวด
ที่สามารถนําผลขาดทุน ทางภาษีที่ยั งไม ไดใชหรื อเครดิตภาษีที่ยั งไม ไดใชไปใชประโยชน
ไดหรือไม
หากไม มีค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ว า กิ จ การจะมี กํ า ไรทางภาษี ที่ เ พี ย งพอที่จ ะใช ป ระโยชน
จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชทั้งหมด กิจการไมควรรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับสวนนั้น

การนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูมาประเมินใหม
37.

ทุก วัน ที่สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิ จการตองประเมิน สิน ทรัพยภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญชีที่
ยังไมไดรั บ รู ใหม และกิ จ การจะรั บ รู สิน ทรั พ ยภาษี เ งิน ไดร อการตัดบั ญ ชีที่ยังไมไ ดรั บ รู นั้ น ได
ตามจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแน วา กิจ การจะมีกํา ไรทางภาษี ในอนาคตที่จะทําใหไดรับ
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 ญ ชี ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นย อ หน า ที่ 24 หรื อ 34
อีก ตัวอยา งหนึ่งคื อ การที่กิ จการตองประเมิน สิน ทรัพยภ าษีเงิน ได รอการตัด บัญชีใหม ณ วั นที่
รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแลว (ดูยอหนาที่ 67 และ 68)

เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา
38.

ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม
หรือ สว นไดเสีย ในการรวมค า (ซึ่งหมายถึ งส ว นแบ งของบริ ษัทใหญ หรื อสว นแบ งของผู ลงทุ น
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ในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย สาขา บริษัทร วม หรื อการรวมคา ซึ่งรวมถึงมูลคาตามบัญชี ของ
คาความนิยมดวย) มีจํานวนแตกต างจากฐานภาษี (ซึ่งมักเทากั บราคาทุน) ของเงินลงทุนหรื อ
สวนไดเสีย ผลแตกตางนี้อาจเกิดขึ้นไดในหลายสถานการณ เชน
38.1 บริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และการรวมคามีกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
38.2 การเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในกรณีที่บ ริษัทใหญแ ละ
บริษัทยอยไมไดตั้งอยูในประเทศเดียวกัน
38.3 การลดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ในงบการเงินรวม จํานวนของผลแตกตางชั่ว คราวอาจตา งจากผลแตกตา งชั่ วคราวที่เกี่ ยวขอ ง
กับเงินลงทุนในงบการเงิน เฉพาะของบริษัทใหญ หากบริษั ทใหญ บัน ทึกเงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทใหญดวยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
39.

กิจ การต อ งรั บ รูห นี้ สิ น ภาษีเ งิ นได ร อการตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกตา งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี
ทุ ก รายการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย สาขาและบริ ษั ท ร ว ม และส ว นได เ สี ย
ในการรวมคา ยกเวนเมื่อเขาเงื่อนไขทั้งสองขอ ดังตอไปนี้
39.1 บริ ษัท ใหญ ผู ลงทุ น หรื อ ผูร ว มค า สามารถควบคุ ม ระยะเวลาในการกลั บ รายการ
ของผลแตกตางชั่วคราว และ
39.2 มีค วามเปน ไปไดค อ นข า งแนว า จะไม มีการกลั บ รายการของผลแตกต า งชั่ ว คราว
ในอนาคตอันใกล

40.

เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญเปนผูควบคุมนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทใหญ
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนนั้น
(รวมถึงผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไมไดจัดสรรและจากผลตางในการแปลงคาเงินตรา
ตา งประเทศ) เกิ ดขึ้น เมื่อ ใด นอกจากนี้ ในทางปฎิบั ติ บริ ษัทใหญ มัก จะไมสามารถประมาณ
จํานวนภาษีเงิน ไดที่จ ะตองจ าย เมื่อ มีก ารกลับ รายการของผลแตกตางชั่วคราว ด วยเหตุ นี้เมื่อ
บริษัทใหญตัดสินใจที่จะไมใหมีการจัดสรรกําไรของบริษัทยอยในระยะเวลาอนาคตอันใกล บริษัท
จึงไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ขอกําหนดในยอหนานี้สามารถนําไปถือปฏิบัติ
กับเงินลงทุนในสาขาดวย

41.

กิจการวัดมูล คาสินทรัพ ยแ ละหนี้สินที่ไมเป นตัวเงินดวยสกุ ลเงิน ที่ใชดํา เนิ นการ (ดูมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราตา งประเทศ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) ) หากกิ จ การตอ งคํ า นวณกํ า ไรขาดทุน ทางภาษี
ดวยสกุลเงิน ที่ต างกัน (ซึ่ง มีผลใหฐ านภาษีของสิ นทรัพยและหนี้สินที่ไ มเ ปน ตัวเงิน ของกิ จการ
ตางกัน ดวย) แลววัดมูลคา ดวยสกุ ลเงิ นที่ตางกัน การเปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ยนจะทําให
เกิ ดผลแตกต างชั่วคราวซึ่ งทําใหกิ จการต องรับ รูหนี้ สิน หรื อสิ นทรัพย ภาษีเ งิน ไดรอการตัด บัญ ชี
(ดูเ งื่อ นไขตามยอ หนา ที่ 24) และจะรับ รูเ ปนรายไดหรื อค าใช จายภาษีเงิ นได รอการตัดบั ญชี
ที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58)
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42.

ผูลงทุน ในบริ ษัทรวมที่ ไมสามารถควบคุมกิ จการนั้น ได และมัก จะไมสามารถกํา หนดนโยบาย
การจายเงิน ปนผลได ดั งนั้นหากไมมี ขอตกลงพิเ ศษที่กํ าหนดวาบริษัทรวมจะไมจายเงิน ปนผล
ในอนาคตอั นใกล ผูลงทุนตอ งรั บรู หนี้ สิน ภาษีเงิน ไดร อการตัดบั ญชีที่เ กิดขึ้น จากผลแตกตา ง
ชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข องกับเงินลงทุนในบริษัทร วม ในบางกรณีผูลงทุนอาจไมส ามารถ
ประเมินจํา นวนภาษี เงินไดที่จะตอ งชําระในกรณีที่ไดรับ ประโยชน จากเงินลงทุนในบริษัทร วมได
แตสามารถประเมินจํา นวนขั้นต่ํ าและระบุไ ดวา ภาษีที่ต องจายเท ากับหรือสูงกวาจํานวนขั้นต่ําได
ในกรณีนี้จะใชจํานวนที่ประเมินนี้วัดมูลคาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

43.

ขอตกลงระหวางผูรวมคาในการร วมค ามั กเกี่ ยวข องกั บการแบ งป นกํ าไรและขอกํ าหนดเกี่ ยวกั บ
การแบงปน กําไรจะวาตองไดรับการอนุ มัติ เปนเอกฉันทหรืออนุมัติ โดยเสี ยงสวนใหญตามจํ านวน
ที่ระบุ หากผูรวมคาสามารถควบคุ มการแบงปนกํ าไรไดและมี ความเปนไปได คอนข างแนว ากิจการ
จะไมมีการแบงปนกําไรในอนาคตอันใกล ผูรวมคาไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

44.

กิจการตอ งรั บรู สิน ทรั พย ภาษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีสํ าหรับ ผลแตกต างชั่ วคราวที่ ใช หัก ภาษี
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.

ในการตั ดสิ นว ากิจ การควรรับ รูสินทรั พยภาษี เงิ นไดร อการตั ดบั ญชี สํ าหรับผลแตกตางชั่ว คราว
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 (หรื อสินทรัพย ) ภาษีเงินไดของงวดปจ จุบันและงวดกอ นตาม
จํา นวนที่ค าดวาจะตอ งจ ายชําระแก (หรือไดรั บคื นจาก) หนวยงานจั ดเก็บ ภาษี โดยใช
อัต ราภาษี (และกฎหมายภาษีอ ากร) ที่บัง คับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผ ลบัง คับใชภายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

47.

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชี
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
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่ค าดไดคอนข างแนวาจะมีผลบั งคับใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

48.

ปกติกิ จ การจะวั ดมูลค า สิน ทรั พ ย แ ละหนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดของงวดป จ จุ บั น รวมทั้งสิ น ทรั พ ยแ ละ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชแลว
แตในบางประเทศ การประกาศใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) โดยรัฐบาลมีผลกระทบ
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สําคัญตอการบังคับใชจริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนตอมา ในกรณีเชนนี้ กิจการ
ตองวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาล
ประกาศ
49.

หากกิจการตองเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกตางกันสําหรับกําไรในแตละระดับ กิจการตองวัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินภาษี เงิน ไดรอการตัดบั ญชี โดยใชอัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดวาจะตองใชกับกํา ไร
ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กิจการคาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว

50.

ยอหนานี้ไมใช

51.

การวั ดมูล ค าของหนี้สินและสินทรัพยภ าษีเ งิน ไดร อการตัดบัญ ชีตอ งสะทอ นถึ งผลกระทบ
ทางภาษีที่จะเกิด จากลักษณะวิธี การที่กิจการคาดว าจะไดรับประโยชนจากสิ นทรัพย หรือ
จะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

52.

ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจ การจะไดรั บประโยชนจ ากสินทรั พยห รือ จา ยชําระหนี้สิน อาจสงผล
กระทบตอรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
52.1 อัตราภาษีที่ใ ชเมื่อ กิ จการไดรั บประโยชนจากสิน ทรัพยหรือ จายชํ าระหนี้สิน ตามมูล คา
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
มีกํา ไรจากการจํา หนายสินทรัพยกิจการคํานวณภาษีโดยใช อัตราภาษีร อยละ 20 ซึ่งไม เทา กับ
อัตราภาษีในกรณีอื่นที่เสียภาษีอัตรารอยละ 30
ตามตัวอยาง กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดวาจะจําหนายสินทรัพยเมื่อไมใชงานตอไป กิจการจะรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เทากับ 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจ การคาดว าจะไมข ายสิ นทรัพ ย แตจ ะไดรั บ
ประโยชนจากสินทรัพยมูลคาตามบัญชีโดยการใชงานสินทรัพยนั้นแทน
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ตัวอยาง ข (ตัวอยางนี้ใหอางอิงไดกับมาตรา 65 ทวิ(3) แหงประมวลรัษฎากร อยางไรก็ตาม
ประเทศไทยไมมีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
โดยคํานวณจากราคาขายหักดวยตนทุนทางภาษี)
สินทรัพ ยร าคาทุน 100 มี มูล คาตามบั ญชี 80 ซึ่ งกิ จการได ตีร าคาสิน ทรั พยเพิ่ม ขึ้น เป น 150
และไมมีทํารายการปรับปรุงทางภาษีสําหรับการตีราคาสิน ทรัพยนี้ คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
ของสินทรัพยเทากับ 30 และอัตราภาษีคือรอยละ 30 ของกํา ไรสุทธิ ในกรณีนี้มีขอ สังเกตวา
ถากิจการจําหนายสินทรัพยไดสูงกวาราคาทุน กิจการตองนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจํานวน
30 มารวมเปนกําไรทางภาษี แตสวนของรายรับที่สูงกวาตนทุนนั้นไมตองนํามาเสียภาษี
ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 และผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 80 (เกิดจาก
การนํามูลคาสินทรัพยที่ตีราคาใหม 150 ลบดว ยฐานภาษีของสินทรัพย 70) ถากิจการคาดวา
จะไมจําหนายสินทรัพยแตจะใชงานสินทรัพยจนครบอายุสินทรัพยกิจการตองมีรายไดทางภาษี
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 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เพิ่ มขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกโดยตรงไปยังกับสวนของเจาของ)
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ตัว อยาง ค (ตัว อยาง ค นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกํา หนดอั ตราภาษีไมเท ากันระหวา ง
อัตราภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)
ตัวอยางนี้เหมือนกรณีของตัวอยาง ข ยกเวนในกรณีถากิจการขายสินทรัพยราคาสูงกวาราคาทุน
ตอ งนํา คาเสื่อ มราคาสะสมทางภาษีม ารวมเปน กําไรทางภาษี (อัตราภาษี เทา กับรอยละ 30)
สวนกําไรจากการจําหนายที่คํานวณจากราคาขาย 150 หักตนทุนที่ปรับ ปรุงดวยภาวะเงินเฟอ
จํานวน 110 เสียภาษีที่อัตราภาษีเทากับรอยละ 40
ถา กิ จ การคาดวา จะรั บประโยชนจ ากมูลคา ตามบั ญ ชีของสิ น ทรั พ ยโดยการใชงานสิน ทรั พ ย
กิจ การตอ งมีรายไดทางภาษี ไดเ ทา กับ 150 แต กิจ การจะมีร ายจา ยที่ เกี่ย วข องทางภาษีใ นรู ป
คา เสื่อ มราคาไดเพี ยง 70 ในกรณีนี้ ฐานภาษี ของสิน ทรัพย เทา กับ 70 ทํา ใหเ กิดผลแตกตาง
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 องเสียภาษี ที่อั ตรา ร อยละ 40 นอกจากนี้ ค าเสื่ อมราคาสะสมทางภาษี 30
จะถู กนํ า ไปรวมเป นกํ า ไรทางภาษี ซึ่ งต องเสี ยภาษี ที่ อั ตราร อ ยละ 30 ในกรณี นี้ ฐานภาษี คื อ
80 (110 - 30) ทําใหเกิ ดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษี เทากับ 70 และมีหนี้สินภาษีเงิน
ได รอการตัดบัญชีเทากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อยางไรก็ดี หากวิธีการคํานวณ
ฐานภาษีหาไดยากกว าที่ แสดงในตัวอยาง กิจ การอาจพิจ ารณาหลักการพื้ นฐานตามย อหนา ที่
10 ประกอบ
(หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กํา หนดไวว า ภาษี เงินไดรอการตัดบัญ ชีที่เพิ่มขึ้น จากการตี ราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกหักโดยตรงไปยังสวนของเจาของ)
52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจตองจายภาษีเงินไดในอัตราที่สูงกวา หรือต่ํากวาอัตราปกติ หากกิจการ
นํากํ าไรสุท ธิหรือกํ าไรสะสมไมว า จะบางสว นหรื อทั้งหมด ไปจ ายเปน เงิน ปน ผลใหกั บผูถื อหุน
ของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจไดรับคืนหรือจายชําระภาษีเงินได หากกิจการนํากําไรสุทธิ
หรื อ กํ า ไรสะสมไมวา จะบางส วน หรื อ ทั้งหมดไปจ า ยเป น เงิ น ป น ผลใหกั บ ผูถื อ หุน ของกิ จ การ
ซึ่งในกรณีเหลานี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน รวมทั้ง
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
52ข. ในกรณีที่อ ธิบายไวตามย อหนาที่ 52ก. กิจการจะตองรับรูผลกระทบทางภาษีของเงิน 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 สิ น 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) โดยกิจ การสามารถขอคืนภาษี ไดเมื่อกิ จการมีการจั ดสรรกําไร อัตราภาษี
สําหรับกําไรที่จัดสรรแลวคื อ 35% ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 31 ธันวาคม 25X1
กิจการไมรับรูหนี้สินสําหรับเงินปนผลที่เสนอหรือประกาศจายภายหลังวัน ที่สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน ดังนั้นกิจการจึงไมรับรูเงินปนผลสําหรับป 25X1 กําไรที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับป
25X1 คื อ 100,000 โดยมีผ ลแตกตา งชั่ ว คราวที่ตอ งเสีย ภาษีสุทธิสํา หรั บป 25X1 เทา กั บ
40,000
กิจ การรับ รูหนี้ สิน ภาษีเงิน ไดของงวดป จ จุบั น และคาใชจ า ยภาษีเ งิน ไดสําหรั บงวดป จจุ บั น
จํานวน 50,000 ทั้ง นี้กิจการยัง ไมต องรั บรูสิน ทรัพยที่กิ จการอาจไดรับจากการไดเงิน คืน
บางสวน (จากหน วยงานจั ดเก็บ ภาษี) เมื่อ ไดจ า ยเงิน ป น ผลในอนาคต นอกจากนี้ กิ จ การ
ยังรั บ รู หนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญ ชี และคา ใชจ า ยภาษีเ งิ น ได ร อการตั ดบั ญ ชี จํ า นวน
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 กิจการตองรับรูเงินภาษีไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีจํานวน
1,500 (ซึ่งเทากับรอ ยละ 15 ของเงินปน ผลที่รั บรูเป นหนี้สินแลว) โดยรับรูเ ปน สินทรั พย
ภาษี เงินไดของงวดปจจุบัน และหักจากคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับป 25X2
53.

กิจการตองไมคิดลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

54.

การคํานวณหาจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดย
ใชอัตราคิดลดจะเชื่ อถือไดก็ตอเมื่อกิจการจัดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จะเกิ ด
การกลับรายการของผลแตกตา งชั่วคราวแตละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกลาวไมสามารถ
ทํา ไดในทางปฏิบั ติ หรื อ มี ความซับ ซอ นมากเกิ น ไป ดังนั้ น จึ งเป น การไมสมควรที่จ ะกํ า หนด
ใหกิจการตองคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
อนุ ญาตแต ไมบังคั บการคิดลดจะทํา ใหง บการเงิน ระหวางกิ จการตางๆไมส ามารถเปรีย บเทีย บ
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
มูลค า ตามบั ญ ชีนั้ น จะไดม าจากการคิด ลดก็ ตาม เชน กรณี ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน เ มื่ อ
เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช))

56.

กิจ การตอ งทบทวนมู ลคาตามบั ญชีของสินทรัพย ภาษีเงิน ไดร อการตัดบั ญ ชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่ ร ายงาน และกิ จการต อ งลดมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พย ภ าษี เ งิ นได ร อการ
ตัด บัญ ชีลง เมื่อ เห็นวาไมมี ความเปน ไปไดคอนขางแนที่จะมีกํ าไรทางภาษีเ พีย งพอที่จะใช
ประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ทั้งนี้การปรับลด
สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ล งนั้ น กิจ การต อ งกลั บ รายการสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได
รอการตั ดบั ญชี ให เท ากั บจํ านวนที่มี ความเป นไปไดคอ นข างแน วา กิจ การจะมี กํา ไรทางภาษี
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 ญ ชี สํ า หรั บ การรั บ รู ร ายการหรื อ เหตุ ก ารณ เ หล า นั้ น
โดยกําหนดหลักการนี้ไวในยอหนาที่ 58 ถึง 68ค.

รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
58.

กิจ การตอ งรั บรูภาษีเ งิน ไดของงวดปจจุ บันและภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชี เ ปนรายไดห รือ
คาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด เวนแตภาษีเงินได ที่เกิดขึ้น
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.

หนี้สินภาษี เงินไดรอการตั ดบัญ ชี และสินทรั พย ภาษีเงิน ไดรอการตั ดบั ญชี สว นใหญ เกิ ดขึ้น เมื่ อ
กิจการนํารายไดหรือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แตนําไปรวมคํานวณ
กํา ไรหรือ ขาดทุนทางภาษีในงวดที่แ ตกตางไป กิจ การจึ งตอ งรั บ รูภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญ ชีที่
เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอยางตอไปนี้
59.1 รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผลที่กิจการมีสิทธิไดรับและนําไปรวมในกําไรทางบัญชี
ตามเกณฑ ก ารจั ดสรรรายไดตามสัดสว นของเวลาตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) แตนําไปรวมในกําไร (ขาดทุน)
ทางภาษีตามเกณฑเงินสด และ
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59.2 ตน ทุนของสินทรัพ ยที่ไมมีตัวตน ซึ่งบันทึกเปน รายจ ายฝา ยทุน ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไม มีตัวตน และทยอยตัดจําหนายเขากําไร
หรื อ ขาดทุ น แต กิ จ การนํ า จํ า นวนดั ง กล า วจะไปถื อ เป น ค า ใช จ า ยทางภาษี ทั้ ง จํ า นวน
เมื่ อเกิดขึ้น (แตก รณีนี้ประมวลรัษฎากรกําหนดหลั กเกณฑใหหั กคาใช จายทางภาษีได
ตามมาตรา 65ทวิ (2))
60.

มูลคา ตามบัญชี ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเ งินได รอการตัดบัญชีอาจ
เปลี่ยนแปลงได แมวา จะไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลค าของผลแตกต างชั่ว คราวที่เกี่ยวของ ตัวอยาง
ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดดังตอไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการไดรับประโยชนที่คาดไวจากสินทรัพย
กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน 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. กิจ การตอ งบั นทึกภาษีเ งิน ไดข องงวดป จจุ บัน และภาษีเ งิน ไดร อการตัด บัญ ชีนอกกํ าไรหรือ
ขาดทุน หากภาษีที่เกิดขึ้นนั้น เกี่ยวขอ งกับ รายการที่ บัน ทึกนอกกํ า ไรหรือขาดทุ น ไมวา ใน
งวดบั ญชี เดี ยวกัน หรือ ตา งงวดกัน ดังนั้ น ภาษีเ งินไดข องงวดป จจุ บัน และภาษีเงิน ไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการดังตอไปนี้ ทั้งที่บันทึกในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน
(1) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการที่ตองบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ดูยอหนาที่ 62)
(2) โดยตรงไปยั งสวนของเจา ของ สํ าหรับรายการที่ตอ งบั นทึ กโดยตรงไปยั งสว นของ
เจาของ (ดูยอหนาที่ 62ก.)
62.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกรายการบัญชีบางรายการใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เชน
62.1 การเปลี่ย นแปลงมู ล ค า ตามบั ญ ชี ที่ เ กิ ดจากการตี ร าคาที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ ใ หม
(ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิ น อาคารและอุปกรณ
(เมื่อมีการประกาศใช)) และ
62.2 ยอหนานี้ไมใช
62.3 ผลตา งของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
(ดู ม า ตร ฐา น กา ร บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกร ะทบ ขอ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช))
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62.4 ยอหนานี้ไมใช
62ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรงไป
ยังสวนของเจาของ เชน
(1) การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ตอง
ปรั บ งบการเงิน ยอ นหลัง หรื อ การแก ไขขอ ผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด) และ
(2)
63.

มูลคาที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
(ดูยอหนาที่ 23)

ในบางสถานการณที่เขาข อยกเวน กิ จการอาจคํ านวณหาจํานวนภาษี เงินไดของงวดป จจุ บันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุนไดยาก (ทั้งที่บันทึก
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน ในกรณีตอไปนี้
63.1 การมี อั ต ราภาษี แ บบขั้ น บั น ได ทํ า ให กิ จ การไม ส ามารถกํ า หนดอั ต ราภาษี ที่ จ ะใช กั บ
สวนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสวนหนึ่งสวนใด
63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราภาษีหรือกฎหมายภาษี อากร ซึ่งสง ผลกระทบตอ สิน ทรั พยหรือ
หนี้สิน ภาษีเ งินไดร อการตัด บัญ ชี (ไมวาบางสวนหรื อทั้ งหมด) ที่เกี่ยวข องกับรายการที่
ไดบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ
63.3 กิจ การตั ดสินใจที่จะรับ รูสินทรัพ ยภ าษี เงินไดร อการตั ดบั ญชี หรือ จะไมรั บรูเ ต็มจํานวน
อี ก ตอ ไป โดยที่สิน ทรั พ ยภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญ ชีนั้ น (ไมว า บางสว นหรื อ ทั้งหมด)
เกี่ยวของกับรายการที่ไดเคยบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต
ในกรณี ดังกลา วขางตน กิจ การตอ งกํ าหนดมูล คาภาษีเ งิน ไดงของงวดปจจุ บัน และภาษีเงิน 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 ส ว 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
ของกิจการในประเทศที่ เกี่ยวของ หรืออาจใชวิ ธีการปนสวนอื่นที่เหมาะสมกว าสําหรั บสถานการณ
ของกิจการได

64.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ (เมื่อ มี
การประกาศใช) ไมไดระบุใหกิจการตองโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกป
ดวยมูลคาที่เทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพยที่ตีใหม กับคาเสื่อมราคาที่
คิดจากราคาทุนเดิมของสิ นทรัพ ย หากกิจการทําการโอนเชนนั้น มูลคา ที่โอนตองเปนมูลคา สุทธิ
จากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ โดยกิจการตองนําขอกําหนดนี้ไปปฏิบัติกับการโอนเมื่อ
มีการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณดวยเชนกัน

65.

หากกิ จ การตี ร าคาสิ น ทรั พ ย เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ท างภาษี และการตี ร าคาใหม นั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ
การตีราคาสินทรัพยทางบัญชีที่กระทําในงวดกอนหรือเกี่ยวของกั บการตีราคาสินทรัพยทางบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 31/65

ที่คาดวาจะเกิดในงวดอนาคต กิ จการตอ งบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิด จากการตีร าคา
สิน ทรัพย และการปรั บปรุงฐานภาษี บันทึ กในกํา ไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จอื่นในงวดที่ ผลกระทบนั้น
เกิ ดขึ้น อยา งไรก็ ตามหากการตีร าคาสิน ทรั พยเ พื่ อ วั ตถุ ป ระสงค ดา นภาษีนั้ น ไมเ กี่ยวขอ งกั บ
การตี ราคาสิน ทรัพ ยเ พิ่มในทางบัญชี ที่ก ระทํา ในงวดก อน หรือ ในงวดที่ กิจการคาดว าจะกระทํา
ในอนาคต กิจการตองรับรูผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิ ดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกําไรหรื อ
ขาดทุน
65ก. เมื่อ กิจ การจ า ยเงิน ปน ผลใหแ ก ผูถื อ หุน กฎหมายอาจกํา หนดใหกิจ การตอ งจ า ยสว นหนึ่งของ
เงินปนผลใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีแทนผูถือหุน ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกลาวนี้เรียกวา
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่ตองจายใหหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีไวในสวนของเจาของโดยถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผล

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
66.

ตามที่ อธิ บายในยอหนา ที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต างชั่วคราวอาจเกิด ขึ้น ไดจ ากการรวมธุรกิ จ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุ รกิจ (เมื่อ มี
การประกาศใช) กํ าหนดใหกิจ การตองรับ รูสิ นทรัพ ยภาษีเงินไดร อการตัดบัญ ชี (กรณีที่เป นไป
ตามเกณฑการรับรูที่ระบุไวในยอหนาที่ 24) หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย
และหนี้สินที่สามารถระบุไ ด ณ วันที่ซื้อธุรกิ จนั้ น ดังนั้นสินทรัพ ยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีแ ละ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชีจะสงผลกระทบตอ มูลค าของค าความนิยมหรือกํา ไรจากการซื้อ
ธุร กิจที่กิ จการรับรู อยา งไรก็ต ามภายใตย อหนา ที่ 15.1 กิจการตองไมรับรูหนี้สิน ภาษีเ งิน 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
การรวมธุรกิจของผูซื้ออาจเปลี่ยนไป ผูซื้ออาจพิจารณาว ามีความเปนไปไดคอนขางแน วาผูซื้อจะ
ไดรับ ประโยชน จากสิน ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี ซึ่ง ยังไมเ คยรั บรู ในบัญ ชีของตนก อ น
การรวมธุรกิจ เช น ผูซื้ออาจไดรับประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยั งไมไดใชของผูซื้ อโดยการหัก
จากกําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันขาม ผลของการรวมธุรกิจอาจทํา
ให ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ว า กํ า ไรทางภาษี จ ะเพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให กิ จ การได รั บ ประโยชน
จากสินทรั พ ยภาษีเงินไดร อการตัดบั ญ ชีหมดไป ในกรณี นี้ผูซื้อ ตอ งรั บ รูก 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
นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวมาพิจารณา ในการวัดมูลคาของคาความนิยมหรื อ
กําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรูในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ

68.

ผลประโยชน จ ากผลขาดทุน ทางภาษีที่ยกมา หรื อ จากสิน ทรั พ ยภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญ ชีอื่ น
ของกิ จการที่ถูก ซื้ออาจไมเ ปน ไปตามเงื่อ นไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การรวมธุ รกิ จ (เมื่อ มีการประกาศใช) ที่ต องแยกรั บรูเ มื่อมีการบัน ทึก
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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 กรณีผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชีที่ไดมาใหรับรูภายในงวดที่มีการวัดมูลคาซึ่ง
เปนผลมาจากการไดรั บขอมูลใหมเกี่ ยวกั บขอเท็จจริงและสถานการณ ที่มีอ ยู ณ วัน ที่ซื้อ
ธุร กิ จ ตอ งนํ า ไปปรั บลดมูลคา ตามบั ญ ชีของคา ความนิ ยมที่เ กี่ ยวขอ งกั บ การซื้อ ธุร กิ จ
ถามูลคาตามบัญชี ของคา ความนิยมเท ากั บศูนย ผลประโยชนภ าษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
คงเหลือตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
68.2 ผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอื่นที่ไดมาทุกรายการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
(หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน)
อยางไรก็ต าม การปฏิ บัติ ตามขั้นตอนขา งตน ตอ งไมสงผลทําใหเกิ ดจํ านวนสว นไดเ สียในมูลคา
ยุติธ รรมของสินทรัพยที่ระบุได หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้นของกิจการที่ ถูก ซื้อเกิ นกวา ตน ทุน
การรวมธุรกิจและตองไมเกินกวาจํานวนที่เคยรับรูสําหรับสวนเกินนั้น

ภาษี เงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ
68ก. ในบางประเทศ กิจการสามารถนําจํานวนคาตอบแทนที่จายดวยหุนทุน สิทธิซื้อหุน หรือตราสารทุนอื่น
ของกิ จ การไปถื อ เป น รายจ า ยที่ คํา นวณทางภาษี เ งิน ได จํ า นวนที่ ใช หั ก ภาษีอ าจแตกต า งจาก
คาใชจา ยคาตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชี ตอมา ตัวอยางเชน ในบางประเทศ กิจ การ
อาจรั บรูคา ใช จายสํา หรั บบริก ารที่ ได ใช ประโยชนพนั กงานเป นสิ่ง ตอบแทนตามสิ ทธิ ซื้อ หุน ที่ใ ห
(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง การจา ยโดยใชหุนเปน
เกณฑ (เมื่อ มีการประกาศใช)) แตจะยังไมไดรับลดหยอนภาษีจ นกวา จะมีการใชสิทธิซื้ อหุนนั้ น
แลว โดยใหวัดมูลคาของการลดหยอนภาษีตามราคาหุนของกิจการ ณ วันที่ใชสิทธิ
68ข. ในทํานองเดียวกับตนทุนวิจัยที่กลาวไวในยอหนาที่ 9 และ 26.2 ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของ
คา ตอบแทนพนั ก งานจนถึ ง ป จ จุ บั น (คื อ จํ า นวนที่ห น ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี จ ะอนุ ญ าตใหหั ก ได
ในอนาคต) และมูล คาตามบัญ ชีที่เ ทา กับศูนย เปน ผลแตกตางชั่วคราวที่ใ ชหัก ภาษี ที่ก อใหเ กิด
สินทรัพ ยภ าษี เงินได รอการตั ดบั ญชี ถา ไม สามารถหาจํ านวนที่หนวยงานจั ดเก็บ ภาษี จะอนุ ญาต
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 ถา จํา นวนที่หนวยงานภาษีอนุญ าตใหหักไดในอนาคตขึ้น อยูกับราคาหุนของกิจการ
ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุนของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
68ค. ตามที่กลาวในยอหนาที่ 68ก. จํานวนที่ใชหักภาษีเงินได (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีเงินได
ในอนาคต ซึ่งคํานวณโดยวิธีการในยอหนาที่ 68ข) อาจแตกตา งจากคาใชจา ยคาตอบแทนสะสม
ที่เ กี่ยวของ ยอ หนา ที่ 58 ระบุให กิจการตองรับรูภาษีเงิ นไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน ได
รอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ยกเวน
ภาษีเงินไดที่เกิ ดจาก (1) รายการหรือเหตุ การณ ที่กิจ การรับรูนอกกํา ไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี
เดียวกันหรือตางกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวน
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ที่ใ ชหักภาษีในอนาคต) สูง กวาคาใชจายค าตอบแทนสะสมที่เ กี่ยวของ ชี้ ใหเ ห็น วาจํ านวนที่ใ ช
หักภาษีไมไดเกี่ยวของกับคาใชจายคาตอบแทนเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวกับ
ทุน ดวย ในสถานการณ เชน นี้ สวนเกิ น ของภาษีเ งิน ไดของงวดป จ จุ บั น หรื อ ภาษีเ งิน ไดร อการ
ตัดบัญชี ที่เกี่ยวของจะถูกรับรูตรงไปยังสวนของผูถือหุน

การแสดงรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินได
69.

ยอหนานี้ไมใช

70.

ยอหนานี้ไมใช

การหักกลบ
71.

กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันได ก็ตอเมื่อ
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะจายชํา ระรายการดังกลาวด วยยอดสุ ทธิ หรือ ตั้งใจจะรับคืนสินทรั พย
และจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

72.

ถึงแมวากิจ การจะรับ รูและวั ดมูลคาสิ นทรัพย และหนี้ สินภาษี เงินไดของงวดปจ จุบั นแยกจากกั น
กิ จ การสามารถนํ า รายการทั้ ง สองมาหั ก กลบกั น ได ใ นงบแสดงฐานะทางการเงิ น โดยอาศั ย
หลัก เกณฑ ในทํา นองเดียวกั น กั บ หลั ก เกณฑ ที่กํ า หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดหาก
รายการทั้งสองเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหนวยงาน
นั้นอนุญาตใหกิจการจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได

73.

ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุมกิจการ
ไปหัก กลบกั บ หนี้ สิน ภาษีเงิน ไดของงวดป จจุ บั น ของอี ก กิ จ การหนึ่ งในกลุมกิจ การไดก็ ตอ เมื่อ
กิจ การทั้งสองมีสิท ธิตามกฎหมายที่ จะจา ยชํ าระหรือรับคื นภาษีด วยจํ านวนสุท ธิจํ านวนเดียวได
และทั้ง สองกิ จการตั้งใจที่จ ะจา ยชํ าระหรือรับคืนภาษีดวยจํ านวนสุท ธิจํ านวนเดียว และทั้ง สอง
กิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยหรือชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

74.

กิจการสามารถนําสินทรัพยภาษีเงินได รอการตัดบัญ ชี ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีไดก็ตอเมื่อ
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
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74.2 ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวขอ ง
กับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เปนไปตามลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
74.2.1 หนวยภาษีเดียวกัน
74.2.2 หน ว ยภาษี ต า งกั น ซึ่ ง ตั้ ง ใจจะจ า ยหนี้ สิ น และสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ข อง
งวดปจจุบันดวยยอดสุ ทธิห รือตั้ งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชํา ระหนี้สิน
ในเวลาเดี ย วกั น ในงวดอนาคตแต ล ะงวดกิ จ การคาดว า จะจ า ยหนี้ สิ น
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือรับชําระสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อยางมีนัยสําคัญ
75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กํ าหนดใหกิ จการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตั ดบัญชี ไปหักกลบกับ
หนี้สิน ภาษีเงินไดร อการตั ดบั ญชีของหนว ยภาษีเดีย วกั น ก็ตอ เมื่อทั้งสองรายการนี้ เกี่ ยวของกับ
ภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะหักกลบสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยง
ความจํา เปนในการจัดทํารายละเอี ยดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกตางชั่วคราว
แตละรายการ
76.

ในบางสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิต ามกฎหมายในการหักกลบหนี้สิน และ
มีความตั้งใจที่จะชําระภาษีดวยยอดสุทธิไดเฉพาะในบางงวดบัญชีเทานั้น ในกรณีเชนนี้กิจการตอง
จั ด ทํ า รายละเอี ย ดตารางเวลาที่ เ ชื่ อ ถื อ ได เ พื่ อ แสดงว า หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ข อง
หนวยภาษีหนึ่ง จะสงผลใหตองจายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ของอีกหนวยภาษีหนึ่งสงผลใหหนวยภาษีที่สองจายภาษีลดลง

คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดและรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
77.

กิจการตอ งแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินได หรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวขอ งกับกําไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

77ก. ถากิจการแสดงส วนประกอบของกําไรหรือ ขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่กําหนดไว
ในยอ หนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การนําเสนอ
งบการเงิน กิจการตอ งแสดงคา ใช จาย (รายได) ภาษีเงินได ที่เ กี่ยวกับกํ า ไรหรือ ขาดทุ น
จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชี
78.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราตางประเทศ (เมื่อมี การประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองรับ รูผลตาง
จากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเปนรายไดหรือคาใชจาย แตไมไดระบุวาผลตางดังกลาวจะตอง
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แสดงไวสว นใดของงบกํา ไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับ รูผ ลตางจากอัต ราแลกเปลี่ย น
ของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ
อาจจั ดประเภทของผลตางนั้นเปน คา ใชจาย (รายได) ภาษี เงินได รอการตัดบัญ ชี หากพิจารณา
แลวเห็นวาการแสดงขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินมากที่สุด

การเปดเผยขอมูล
79.

กิจการตอ งเปดเผยส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ของค า ใช จา ยภาษีเ งินได ห รือ รายไดภ าษีเ งินได
แยกกัน

80.

สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดอาจประกอบดวย
80.1 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูในงวดปจจุบัน
80.3 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น หรือ
ที่กลับรายการ
80.4 คา ใชจา ย (หรือรายได ) ภาษีเงินไดร อการตัดบัญ ชีที่เกี่ ยวขอ งกั บการเปลี่ย นแปลง
อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม
80.5 จํานวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่
ยังไมไดบันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
80.6 จํานวนผลประโยชนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ยั งไม ได
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 งิน ไดร อการตั ดบั ญชี ตามที่ กําหนดไวใ นย อหน าที่ 56 หรือการกลับ รายการของ
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
นําไปปรับปรุงยอนหลังได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

81.

กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน
81.1 จํานวนรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
กับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
81.1ก จํานวนภาษีเงินได ที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
(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 งอั ตราภาษีที่ แ ท จริง ถัว เฉลี่ ย กับอั ตราภาษีที่ 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 และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใ ช ในกรณีที่กิจการไมไดรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในงบแสดงฐานะทางการเงิน
81.6 จํานวนรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เ กี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัท ยอย สาขา และ
บริษั ทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ในกรณีที่กิจ การไมไดรับรู หนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 39)
81.7 ในสวนที่เกี่ยวกับ ผลแตกตางชั่ว คราวแตล ะประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ ยังไมไ ดใ ช
แตละประเภทและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท
81.7.1 จํานวนของสิ นทรัพ ย แ ละหนี้สิ นภาษี เ งิ นไดร อการตั ดบั ญ ชี ที่ กิ จการรับ รู
ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดที่นําเสนอแตละงวด
81.7.2 จํา นวนของรายไดห รือ คา ใช จายภาษีเ งิน ไดรอการตัดบัญ ชี ที่ กิจการรับรู
ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น หากจํ า นวนดั ง กล า วไม ป รากฏเด น ชั ด ในรายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน
81.8 ในกรณีการดําเนินการที่ย กเลิก กิจการตอ งเปดเผยค าใชจายภาษีเงินไดที่เ 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 จํานวนภาษีเงินไดของเงินปนผลที่กิจการเสนอจายหรือ ประกาศจายใหแกผูถือหุนของ
กิจการกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน แตกิจการไมไดรับรูเปนหนี้สิน ในงบการเงิน
81.10 ถ า การรวมธุ ร กิ จ เป น สาเหตุ ใ ห ผู ซื้ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการรั บ รู สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกอนการซื้อธุรกิจ (ดูย อหนาที่ 67) ใหเปดเผยมู ลคาของ
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

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 37/65

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 เผยข อ 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 การใชประโยชนจ ากสินทรัพย ภาษีเ งิน ไดร อการตัด บัญ ชีขึ้นอยูกับ จํา นวนของกํ าไร
ทางภาษี ในอนาคตที่สู งกวา จํา นวนกํ าไรที่เ กิด จากการกลับ รายการของผลแตกต าง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่กิจการมีอยู
82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุ นทั้งในงวดปจ จุบันและงวดกอนกั บหนว ยงานจั ดเก็บ ภาษี
ที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวของ
82ก. ในสถานการณตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 52ก. กิจการตองเปดเผยลักษณะของผลกระทบ
ทางภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหผูถือหุน นอกจากนี้กิจการยังตองเปดเผย
จํานวนของผลกระทบทางภาษี เงิ นได ที่ อาจเกิ ดขึ้ น และสามารถประมาณได และต องระบุ
ขอเท็จจริงที่วามีผลกระทบทางภาษีเงินไดใดที่กิจการไมสามารถประมาณไดในทางปฏิบัติ

83.

ยอหนานี้ไมใช

84.

การเปดเผยขอมูลตามที่กํ าหนดไวในยอหนาที่ 81.3 ช วยใหผูใ ชงบการเงินเขาใจความสัมพัน ธ
ระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี วามีความผิดปกติหรือไม และทราบ
ปจ จัยสําคัญที่อ าจสงผลกระทบตอ ความสัม พัน ธดังกลา วในอนาคต ทั้ งนี้ความสั มพั นธระหว าง
คา ใชจา ย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับ กํา ไรทางบัญชี อาจกระทบจากปจ จัยตา งๆ เชน รายได
ที่ไ มต องเสียภาษี ค าใชจา ยที่ ไมสามารถนํา ไปหักในการคํา นวณกํ าไร (หรือ ขาดทุน) ทางภาษี
ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีตางประเทศ เปนตน

85.

ในการอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี กิจการ
ตองใชอัตราภาษีที่ใหขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกลาว คือ
อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู ซึ่งเปนผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษี
ระดับทองถิ่น คํา นวณจากกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามสําหรั บ
กิจ การที่ดําเนินงานในหลายประเทศ อาจเปน การใหขอมูลที่เปน ประโยชนมากกวา หากกิจ การ
รวมรายการกระทบยอดของแตละรายการที่ใชอัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูเขาดวยกัน
ตั ว อย า งต อ ไปนี้ แ สดงให เ ห็ น ว า การเลื อ 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 กิจการมีคาใชจายเทากับ 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 จการดํ าเนิ นอยูแต ละประเทศ เมื่อใชวิ ธีการนี้ ผลกระทบของผลตาง
ระหวางอัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไมแยกแสดงรายการ
ในการกระทบยอด กิจการอาจตองพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญทั้งในเรื่องอัตราภาษี
และกํ าไรของกิจการในแตละประเทศ เพื่อใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัต ราภาษีที่ใช 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 งเกิดขึ้นจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทย อย สาขา และบริ ษัทรวม และสว นไดเสีย ในการรวมค า
(ดูยอ หนาที่ 39) ดังนั้ น มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้จึงกําหนดใหกิ จการเปดเผยจํ านวนรวมของ
ผลแตกต า งชั่ว คราวที่ เกี่ ยวขอ ง โดยไม ตอ งเป ด เผยจํ า นวนหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ดบั ญ ชี
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 โดยกิจการตองเปดเผยลักษณะสําคัญ ของระบบ
ภาษีเงินได และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอภาษีเงินไดจากการจายเงินปนผล
87ข. ในบางครั้ ง กิ จการไมสามารถคํา นวณหาจํ า นวนรวมของภาษีเงิน ไดที่อ าจเกิ ดขึ้น จากการจ า ย
เงิน ปนผลใหแกผูถือหุนได เชน ในกรณีที่กิจการมีบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนมาก อยางไร
ก็ตามในกรณีดังกลาว กิจการอาจสามารถประมาณมูลคา บางสวนไดโดยงาย เชน ในกลุม บริษัท
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รวม บริ ษัทใหญ และบริ ษัทยอ ยบางบริ ษัท อาจจ า ยภาษีเ งิน ไดสํา หรั บ กํ า ไรที่ยังไมไดจั ดสรร
ในอัตราที่สูงกวาปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินไดที่จะไดรับคืน เมื่อมีการจายเงินปนผลจาก
กําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีนี้กิ จการตองเปดเผยจํานวนภาษีที่จะไดรับคืน และกิจการตอ ง
เปดเผยดวยวา กิจ การมีผลกระทบภาษี เงินไดที่อาจเกิด ขึ้น แต ยังไมสามารถประมาณได และใน
งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ (ถามี) กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบภาษีเงินได
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ
87ค. กิจ การที่ ตองเป ดเผยขอมูล ตามที่กําหนดไวในยอ หนาที่ 82ก. อาจต องเปดเผยข อมูลเกี่ยวกั บ
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม หรือสวนไดเสียใน
การรวมคาดวย ในกรณี นี้ กิจการตองพิจารณาเรื่องดังกลาวในการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไว
ในยอหนาที่ 82ก. เชน กิจการอาจตองเปดเผยมูลคารวมของผลแตกตางชั่วคราวที่ เกี่ ยวของกั บ
บริษัทย อยในกรณีที่กิ จการไม ได รับรูหนี้ สิน ภาษีเงิ นไดรอการตั ดบั ญชี (ดูยอ หน าที่ 81.6) หาก
กิจการ ไมสามารถคํานวณมูลคาของหนี้สินภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีที่ ยังไมรั บรูได (ดูยอหน าที่
87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน
ในบริษัทยอยตางๆเหลานั้น ที่กิจการไมสามารถประเมินได
88.

กิจการตองเปดเผยหนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น เชน หนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาทระหวางกิจการกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี ที่ ยังไม ยุ ติ ในทํ านองเดี ยวกั นหากมี การเปลี่ ยนแปลงอั ตราภาษี หรื อกฎหมายภาษี อากรที่ มี
ผลบั งคั บใช หรื อประกาศใช ภายหลั งงวดที่ รายงาน กิ จการตองเป ดเผยผลกระทบที่สําคั ญที่ มีตอ
สิ นทรั พย และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได สํ าหรั บงวดและสิ นทรั 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

ภาคผนวกนี้ ไมถื อเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ ภาคผนวกมีวัต ถุประสงคเพื่อ แสดงวิธีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเพื่อใหเขาใจขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ไดชัดเจนขึ้น

ก. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยรับในการคํานวณกํ าไรทางบัญชีด วยเกณฑ รับรูตามระยะเวลาแต นํามา
รวมคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด
กิจการรั บรู รายได จากการขายสินค าในการคํ านวณกํ าไรทางบัญชี เมื่อสงมอบสินคา แตนํามารวม
คํ า นวณกํ าไรทางภาษี เมื่ อ ได รั บ เงิ น ค า สิ นค า (หมายเหตุ ตามที่ อธิ บ ายไว ในย อ หน า ที่ 3 ของ
ภาคผนวก ข กรณีนี้กิจการจะมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาคงเหลือดวย)
กิจการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยโดยวิธีอัตราเรงในการคํานวณกําไรทางภาษี
กิจการรับรูตนทุนการพัฒนาเปนรายจา ยฝา ยทุนและตัดจํา หนายเปน คาใชจ ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแตนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีในงวดที่เกิดรายการนั้นขึ้น
กิจการนํ าค าใชจ ายจา ยลว งหนา ไปหักเปน คา ใชจา ยในการคํา นวณกํ าไรทางภาษีของงวดปจ จุบั น
และงวดกอนตามเกณฑเงินสด

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงิน
6.

คา เสื่อ มราคาของสิน ทรั พย ไม สามารถถือ เป นค าใชจา ยทางภาษีไ ดแ ละไม สามารถนํา มาหัก เป น
คา ใช จ า ยในการคํ า นวณกํ า ไรทางภาษี เมื่อ กิ จ การขายหรื อ ตัด บั ญ ชี สิน ทรั พ ย นั้ น (หมายเหตุ
ยอหนาที่ 15.2 ไมอนุ ญาตกิจ การรับ รูห นี้สินภาษี เงินไดร อการตัดบัญ ชีหากสินทรัพ ยนั้นไมไ ด
มาจากการรวมธุรกิจ ดูยอหนาที่ 22 ประกอบ)

7.

ผูกู บั น ทึ ก เงิน กู ยืม ตามจํ า นวนเงิน ที่ไ ดรั บ (ซึ่ง เทา กั บ มูล คา ที่ตอ งจ า ยชํา ระเมื่อ ครบกํ า หนด)
หักด วยตนทุนในการทํารายการ โดยมูลคา ตามบัญชี ของเงิ นกู ยืมจะเพิ่มขึ้ นในภายหลังเนื่อ งจาก
การตัดจําหนายตนทุนในการทํารายการเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตกิจการตอง
นําตน ทุนในการทํารายการไปหักเปน คา ใชจา ยทางภาษี ในงวดแรกที่กิจการรับ รูรายการเงินกูยืม
(หมายเหตุ (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี คือ มูลคาของตนทุนในการทํารายการสวนที่
ถือเป นรายจา ยทางภาษี ในงวดป จจุบัน หรื องวดก อนแลว หักด วย มูลคา ที่ตัดจําหนา ยสะสมที่ถือ
เปนคาใชจายทางบัญชี และ (2) ขอยกเวนที่กํา หนดไวในยอหนาที่ 15.2 ไมสามารถนํามาถื อ
ปฏิบั ติตามได เนื่องจากการรับรูเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกส งผลกระทบตอกํา ไรทางภาษี ดังนั้นผู กูจึง
ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
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8.

กิจการวัดมูลคาเจาหนี้เงินกูยืมในการรับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใชมูลคาของเงินที่ไดรับหักดวยตนทุน
ในการทํารายการ กิจการตัดจําหนา ยตนทุนในการทํารายการเปนคาใช จายทางบัญชีตามอายุของ
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
ในการคํา นวณกํ าไรทางภาษีสํ าหรับ งวดอนาคต งวดปจ จุบั นหรือ งวดก อนได (หมายเหตุ (1)
ผลแตกต างชั่ วคราวที่ ตองเสีย ภาษีคื อ มู ลค าของตนทุน ในการทํา รายการที่ยั งไมไ ดตัดจํา หนาย
และ (2) ยอหนา ที่ 15.2 ไมอนุญ าตใหกิจการรับ รูห นี้สินภาษีเงิน ไดร อการตั ดบัญ ชีสําหรั บ
กรณีนี้)

9.

สวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) วัดมูลคา
ตามมูลคาที่คิดลดจากมูลคาที่ตองจายคืนเมื่อครบกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการสําหรั บเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช )) ทั้งนี้ สวนที่คิดลดไมถือ
เปนคาใชจายในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม
10.

สินทรัพยทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบันทึกดวยมูลคา ยุติธรรมซึ่งสูงกวาราคา
ทุนเดิมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี

11.

กิจการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม (ตามวิธีราคาที่ตีใหมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุง 2552) เรื่อ งที่ดิน อาคารและอุป กรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ) แต ไมมีร ายการ
ปรับ ปรุง ทางภาษี (หมายเหตุ ยอหน าที่ 61ก. กําหนดใหกิจการบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
12.

ในการรวมธุ รกิ จ มูลคา ตามบั ญชี ของสินทรัพ ยจ ะเพิ่ม ขึ้น เป นเทา กับ มูล คา ยุติ ธรรม แตไ มมีการ
ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมเพิ่มขึ้น หรือรับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจ ดูยอหนาที่ 66)

13.

มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ลดลงไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายการคํานวณกําไรทางภาษีได
และตนทุนของคาความนิยมก็ไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อมีการขายธุรกิจ (หมายเหตุ
ยอหนาที่ 15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีน)ี้

14.

กิจการตองตัดรายการขาดทุนที่ยังไมรับรูซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันออกโดยนําไปรวมกับ มูลคา
ตามบัญชีของสินคาคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

15.

กํา ไรสะสมของบริ ษัทย อ ย สาขา บริ ษัทรว ม และการร ว มคานํ า ไปรวมไวในกํ า ไรสะสมรวมใน
งบการเงินรวม แตภาระภาษีเงินไดจะเกิดก็ตอเมื่อมีการจัดสรรกําไรใหกับบริษัทใหญ (หมายเหตุ
ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิ จการรับรูหนี้สินภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญ ชีที่เกิ ดขึ้น ถาบริษั ทใหญ
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ผูลงทุน หรือผูรว มคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลั บรายการผลแตกตางชั่วคราวไดและมี
ความเปนไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล)
16.

เงินลงทุ นในบริษัทย อย สาขาหรื อบริษัทร วมในตา งประเทศ หรือ สว นไดเ สีย ในการร วมคา ใน
ตา งประเทศได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ
(หมายเหตุ (1) ในกรณีนี้อาจมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสี ยภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษี และ (2) ยอหนา ที่ 39 ไมอนุญ าตใหกิจการรับ รูห นี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีที่
เกิ ดขึ้น หากบริษัทใหญ ผูลงทุ น หรื อผูรว มค าสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับ รายการ
ผลแตกตา งชั่ว คราวได และมีความเปนไปไดคอนข างแน วากิจ การจะไมกลับรายการผลแตกต าง
ชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

17.

กิจ การบัน ทึก สิน ทรั พย และหนี้สิน ที่ไมเ ปนตั วเงิน ดวยสกุ ลเงิน ที่ใ ชใ นการดํ าเนิน งาน แตกิจ การ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษี กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 41) และ (3) กิจการตอง
รับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือขาดทุน ดูยอหนาที่ 58)

ภาวะเงินเฟอรุนแรง
18.

กิจการปรับมูลคาของสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหม ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง) และไมมี
การปรับ ปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุ น (2) ถากิ จการมี การตีร าคาสิน ทรั พย ที่ไ มใ ชตัวเงิน ใหม กิจการต องบันทึ กภาษีเ งิน ได
รอการตัดบัญชีที่เ กี่ยวของกั บการตีราคาสิน ทรัพย ใหม ในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น และบันทึก
รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการปรับมูลคาสินทรัพยในกําไรหรือขาดทุน)

ข. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อยางไรก็
ตาม สิ นทรัพ ยภ าษีเงินไดรอการตัดบั ญชีบางรายการ อาจไมสามารถรั บรู ไดตามหลัก เกณฑ 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 า ไรทางบั ญ ชี
ตามที่พ นั กงานใหบริ ก ารแก กิจ การ แตจ ะนํ า มาหัก เป น คา ใชจ า ยในการคํานวณกํ า ไรทางภาษี
เมื่ อกิจการจายใหพ นักงานหรื อจายเงิน สมทบเข ากองทุ น (หมายเหตุ ผลแตกตางชั่ วคราวที่ใ ช
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หัก ภาษีจะเกิดขึ้นในลัก ษณะเดียวกันสํา หรับคาใชจายอื่ นๆ เชน ค าประกันคุณภาพสิน คาหรื อ
ดอกเบี้ยจาย ซึ่งบางประเทศตองนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด)
2.

คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยในงบการเงินจะมากกวาคาเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให
ตัดจําหนาย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.

ตนทุนสินคาคงเหลือ ที่ขายกอ นวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่ร ายงานนํ ามาหักในการคํา นวณกําไรทาง
บัญชี เมื่อกิจการสงมอบสินคาหรือใหบริการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทาง
ภาษีก็ ตอ เมื่อ กิ จ การเก็ บ เงิน ได (หมายเหตุ ตามที่อ ธิบ ายไว ในยอ หน า ที่ 2 ของภาคผนวก ก
ข า งต น ในกรณี นี้ จ ะเกิ ด ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย 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 ทุน ในการวิจัย (หรือคา ใชจ ายในการจัดตั้งกิ จการ หรือ คาใชจา ยกอนการดํ าเนิ นงานอื่น ๆ)
รับรูเ ปนคา ใชจายในการคํา นวณกําไรทางบัญ ชี แตใหนํามาหักเปน คา ใชจา ยในการคํา นวณกํ าไร
ทางภาษีไดในงวดถัดไป

6.

รายไดรอการรับรูซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แตนํามารวมคํานวณกําไรทางภาษีในงวด
ปจจุบันหรือในงวดกอน

7.

เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่ งรวมอยูใ นงบแสดงฐานะทางการเงิน เป นรายไดรอการรับ รูแตไ มต อง
นํามาเสีย ภาษีในงวดอนาคต (หมายเหตุ ยอ หนา ที่ 24 ไมอ นุญาตใหกิจการรับ รูสิน ทรัพ ย
ภาษีเงินไดที่เกิดจากกรณีนี้ (ดูยอหนาที่ 33 ประกอบ))

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม
8.

สิน ทรั พ ยทางการเงินหรื อ อสังหาริ มทรั พ ยเ พื่ อ การลงทุน บั น ทึกดว ยมูลคายุติธรรม ซึ่ งต่ํา กว า
ราคาทุนแตไมมีการทํารายการปรับปรุงทางภาษี

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
9.

ในการรวมธุ รกิจ หากกิจการรับ รูหนี้สินจากการรวมธุ รกิจตามมูลคายุติธ รรม แตไมมีค าใชจายที่
เกี่ยวของในการคํานวณกําไรทางภาษีจนกวาจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สิ นทรัพยภ าษีเงิน ได
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมลดลงหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุร กิจเพิ่มขึ้น
ดูยอหนาที่ 66)

10.

ยอหนานี้ไมใช
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11.

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลคาตาม
บั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย เช น สิน คา คงเหลือ หรื อ ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ แต ไม ตอ งทํ า รายการ
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 สี ย ในการร ว มค า
ในตางประเทศ จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงอั ตราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตางประเทศ
(หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดไดทั้งผลแตกตางชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราว
ที่ใชหักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 44 กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคต
อันใกล และ (ข) กําไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได)

13.

กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตคํานวณ
กําไรขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีแ ละผลแตกตางชั่วคราวที่ใ ชหักภาษี (2) ถากิ จการมีผ ลแตกตา งชั่ วคราวที่ใช หักภาษี
กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา จะมีกําไร
ทางภาษี เพี ยงพอ (ดูย อหน าที่ 41) และ (3) กิจ การต องรับรูภาษีเ งิน ไดร อการตั ดบั ญชี ใน
กําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58))

ค. ตัวอยางสถานการณที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินมีจํานวนเทากับฐานภาษี
1.

คา ใช จ า ยค า งจ า ยที่ กิ จ การนํ า มาหั ก ในการคํ า นวณหนี้ สิ น ภาษีเ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น สํ า หรั บ
งวดปจจุบันหรืองวดกอนแลว

2.

เจ า หนี้ เงิน กู ยืมที่วัดมูลคา ดวยมูล คา ของเงิน สดที่ไดรั บ ซึ่งมีจํ านวนเทา กั บ มูลคา ที่ตอ งจ า ยคืน
เมื่อครบกําหนด

3.

คาใชจายคางจายที่ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได

4.

รายไดคางรับที่ไมสามารถนํามาคํานวณภาษีเงินได
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ภาคผนวก ข
การแสดงการคํานวณและการนําเสนอขอมูล
ภาคผนวกนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจมาตรฐานไดชัดเจน
ขึ้น โดยยกตัวอยางจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางสวนเพื่อแสดงผลกระทบ
ของรายการบัญชีที่อธิบายไวขางตนที่มีตองบการเงิน ทั้งนี้บางสวนของงบการเงินที่ยกมาจึงไมไดสอดคลอง
กับการแสดงรายการและเปดเผยข อมูล ทั้ง หมดตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ตัวอยางทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติวากิจการไมมีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว
ตัวอยางในภาคผนวกนี้เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไมไดคํานึงถึงกฎหมายของประเทศไทย

ตัวอยางที่ 1 สินทรัพยที่เสื่อมสภาพได
กิจการซื้ออุปกรณในราคา 10,000 และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง โดยมีอายุการใชงาน 5 ป ในทาง
ภาษี กิจการตองตั ดคาเสื่อ มราคาอุ ปกรณในอัตรารอยละ 25 ต อปตามวิธีเสน ตรง ผลขาดทุน ทางภาษี
สามารถนํ ากลั บไปหักกํา ไรทางภาษียอนหลัง ได 5 ป ในป ที่ 0 กํา ไรทางภาษี ของกิ จการมี จํา นวนเท ากั บ
5,000 และอัตราภาษีเทากับรอยละ 40
กิจการจะใชประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของอุปกรณโดยนํามาใชผลิตสินคาเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันของกิจการคํานวณไดดังนี้

รายไดทางภาษี
คาเสื่อมราคาทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี
คาใช จ าย (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 รูสินทรั พย ภาษีเงิน ไดข องงวดปจ จุบั น ณ สิ้น ปที่ 1 ถึง 4 เนื่ องจากกิจ การไดรั บประโยชน
จากขาดทุนทางภาษีที่นําไปหักกําไรทางภาษีของปที่ 0
ผลแตกตา งชั่วคราวที่เกี่ ยวขอ งกั บ อุ ป กรณร วมทั้งสิน ทรั พยแ ละหนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญ ชีแ ละ
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 การรับ รูหนี้สิน ภาษีเงิน ไดรอการตัดบั ญชีในปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับ รายการของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษีจะทําใหเกิ ดรายไดทางภาษีในปตอๆ ไป งบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการ
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 อัตราภาษี เงินไดที่มีผลบั งคับใชคือ
รอยละ 40 ของกําไรทางภาษี ในป X6 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใช คือรอยละ 35 ของกําไรทางภาษี
กิจการรับรูเงินบริจาคเพื่อการกุศลเปนคาใชจายเมื่อจายจริง แตไมถือเปนคาใชจายทางภาษี
ในป X5 กิจการไดรับหนังสือแจ งจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ งวากําลังดําเนินการฟอ งรองกิจการในเรื่อ งการ
ปลอยสารกํามะถัน แมวาในเดือนธันวาคม ป X6 กิจการยังไมไดขึ้นศาล แตกิจการก็รับรูหนี้สินไวจํานวน
700 ในป X5 ซึ่งเปน การประมาณการคา ปรั บอยางดีที่สุด และกิ จการไมสามารถนํา ไปหักเป นค าใชจ าย
ในการคํานวณภาษี
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ในป X2 กิจ การมีตน ทุนการพั ฒนาผลิตภัณ ฑใ หมจํา นวน 1,250 ซึ่งไดนํา ไปหักเป นค าใชจ ายในการ
คํานวณภาษีเงินได สําหรับป X2 แตในทางบัญชีกิจการบันทึกคาใชจา ยดังกลาวเปนคาใชจายฝายทุนและ
ตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลคาของตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ยังไมไดตัดจําหนาย มีจํานวน 500
ในป X5 กิจการทําขอตกลงกับพนักงานวาจะใหสวัสดิการดานสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรูคาใชจาย
สํา หรับแผนงานนี้ในขณะที่พ นัก งานยัง ปฏิบัติงานอยู ในป X5 และ X6 ยัง ไมมีก ารจ ายเงินสวัสดิก าร
ดั ง กล า วให ผู เ กษี ย ณ 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
กิจการประเมินวา มีค วามเป นไปไดคอนขา งแน วา กําไรทางภาษีของกิจ การมีเ พียงพอที่จ ะนํา สิน ทรัพ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนได
กิจการคิดคาเสื่อมราคาทางบัญชีสําหรับอาคารในอัตรารอยละ 5 ตอปโดยใชวิธีเสนตรงและคาเสื่อมราคา
ทางภาษีรอยละ 10 ตอปดวยวิ ธีเสนตรง สวนยานพาหนะตัดคา เสื่อ มราคาทางบัญ ชีในอัตรารอยละ 20
โดยวิธีเสนตรงและทางภาษีรอยละ 25 ตามวิธีเสน ตรง กิจการตัดคาเสื่อ มราคาทางบัญชีเต็มปในปที่ซื้อ
สินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหมเปน 65,000 และประมาณวาอาคารจะเหลืออายุการ
ใช งานอีก 20 ป นับจากวันที่ตี ราคาใหม การตีราคาใหม ไมก ระทบกับกําไรทางภาษีในป X6 และ
หนวยงานจัดเก็บภาษีไมไดปรับ ปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะทอนถึงราคาที่ตีใหม ในป X6 กิจการโอน
สวนเกินทุนจากการตีราคาใหมจํานวน 1,033 ไปยัง กําไรสะสม ทั้งนี้ สวนเกินทุน ดังกล าวเกิดจากผลตา ง
จํานวน 1,590 ระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาอาคารที่ตีราคาใหม (3,250) กับคาเสื่อมราคาที่
คิดจากตนทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จํานวน 33,200 หารดวย
อายุ ก ารใช ง านที่ เ หลื อ อยู 20 ป ) หั ก ด ว ยภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข 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 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
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
คา 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

-

ผลแตกตางชั่วคราว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

21,500
21,500 ที่อัตราภาษีรอยละ 40
-

8,600
8,600
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
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 ) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
ที่เกี่ ยวข องกั บผลแตกตางชั่วคราวที่รับ รู
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 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
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 งินไดร อการตั ดบั ญชีที่เกี่ยวข องกับสวนเกิน 31,800 ที่อัตราภาษีรอยละ 35
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ ยวขอ งกั บผลแตกตา งชั่ วคราวที่รับ 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
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ ผลแตกตาง
ชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
คา ใชจ าย (รายได) ภาษี เงิน ได รอการตัดบัญชี ที่เ 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 กิ จ การได โอนภาษีเ งิน ได ร อการตัดบั ญ ชีจํ า นวน 557 จากกํ า ไรสะสมกลับ ไปยั ง
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใหม โดยจํานวนดังกลาวมาจากผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจาก
มูลคาของอาคารที่ตีราคาใหมกับคาเสื่อมราคาที่คิดจากตนทุนของอาคาร
คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี (ยอหนาที่ 81.3)
มาตรฐานฉบับนี้อ นุญาตใหกิจการเลือกอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจา ย (หรือรายได) ภาษีเงินได
กับกําไรทางบัญชี ไดสองวิธี ดังนี้
(1) การกระทบยอดระหวา งจํา นวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกํา ไรทางภาษีกั บอัตราภาษีที่ใช
และเปดเผยเกณฑในการคํานวณอัตราภาษีที่ใช
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กําไรทางบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใชรอยละ 35
(ป X5 รอยละ 40)
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต นงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา
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) การกระทบยอดระหวา งอัตราภาษีที่แทจ ริงถั วเฉลี่ย และอั ตราภาษีที่ใชแ ละเป ดเผยเกณฑ ในการ
คํานวณอัตราภาษีที่ใช
X5
X6
รอยละ
รอยละ
40.0
35.0
อัตราภาษีที่ใช
ผลกระทบทางภาษีข องคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักในการ
คํานวณกําไรทางภาษี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
2.3
1.4
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.2
ภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชีต นงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษี
(12.9)
ลดลง
อัตราภาษีที่แทจริ งถัวเฉลี่ย (คาใชจายทางภาษี หารดวยกําไร
45.5
23.5
กอนภาษี)
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 อ งเป ด เผยข อ มูล เกี่ ยวกั บ ผลแตกต า งชั่ ว คราวแต ล ะประเภท รวมทั้ ง ขาดทุ น ทางภาษี ที่
ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท ดังนี้
(1) มูล คาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเ งินไดร อการตัด บัญ ชี ที่กิจการรับรู ใ นงบแสดงฐานะทาง
การเงินแตละงวดที่นําเสนอ
(2) มูลคา ของรายไดหรือ คาใชจายภาษีเ งิน ไดรอการตัดบั ญชี ที่กิ จการรับรูในกํา ไรหรื อขาดทุนใน
แตละงวดที่นําเสนอ หากกรณีดังกลาวไมสามารถเห็นไดชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ยอหนาที่ 81.7)
คาเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคํานวณโดยใชอัตราเรง
หนี้สิน คารั กษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนํามาหักภาษีไ ดเมื่อจา ย
จริงเทานั้น
ตนทุน ในการพั ฒนาผลิตภั ณฑ ที่นํามาหักจากกํ าไรทางภาษี ใน
ปกอน
ราคาสินทรัพยที่ตีเพิ่มสุทธิจากคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวของ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

X5
9,720
(800)
100
9,020

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

(หมายเหตุ มู ลค าของรายไดหรือคา ใชจายภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญชี ที่กิ จการรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปปจจุบันสามารถเห็นไดจากมูลคาในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป)
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ตัวอยางที่ 3 การรวมธุรกิจ
ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุนของกิจ การ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษีของ
เงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 คาความนิยมไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีไดและตน ทุนของ
คาความนิยมจะไมส ามารถนํามาหัก ภาษีไดตอใหบ ริษัทจําหนายธุ ร กิจออกไปก็ตาม อัตราภาษีสํา หรั บ
กิจการ ก คือรอยละ 30 และอัตราภาษีสําหรับกิจการ ข คือรอยละ 40
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุ ไดที่กิจ การ ก ซื้อมา (ยกเวนสินทรัพ ยและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) แสดงไวในตารางดานลางนี้ พรอมทั้งฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยูและผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ผลแตกตางชั่วคราว
มูลคาที่รับรู
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
ฐานภาษี
ณ วันที่ซื้อ
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)
สินทรัพยที่ ไดมาและหนี้สิ นที่รั บมาที่ระบุได
504
369
135
ไมรวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภ าษี เงิน ไดรอการตั ดบัญชี ที่เกิ ดจากหนี้สินผลประโยชนข องพนัก งานเมื่อเกษี ยณอายุตองนําไป
หักออกจากหนี้สินภาษี เงิน ไดรอการตั ดบั ญชี ที่เกิ ดขึ้นจากที่ดิน อาคาร และอุป กรณ และสินคา คงเหลือ
(ดูยอหนาที่ 74)
รายการตนทุนของคาความนิยมไมหักเปนคาใชจายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู ดังนั้น ฐานภาษี
ของคาความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีคาเปน ศูนย อยางไรก็ ตาม ยอหน าที่ 15.1 กิจการ ก ตองไมรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมใน
กิจการ ข
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เปนดังนี้
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได
ยกเวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (135 x 40%)
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได
คาความนิยม
มูลคาตามบัญชี

504
(54)
450
150
600
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ณ วันที่ ซื้อ กิจ การ ฐานภาษีของเงิน ลงทุน ของกิจการ ก มีค าเทา กับ 600 ดั งนั้น จึงไมเ กิดผลแตกตาง
ชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน
ระหวา งป X5 สวนของเจ า ของในกิ จ การ ข
เปลี่ยนแปลง เปนดังนี้

(ซึ่งรวมการปรั บ ปรุ งมูลคา ยุติธรรม ณ วั น ซื้อ ) มีก 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 ซึ่งเทากับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
ตั้งแตวันซื้อธุรกิจ
ถา กิจ การ ก พิจ ารณาว าจะไมขายเงินลงทุน และกิจ การ ข จะไมจัดสรรกํ าไรสะสมในอนาคตอั นใกล
กิจการ ก ไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูยอหนาที่ 39
และ 40) ทั้งนี้ข อยกเวน ดัง กลาวจะนํ ามาใชกั บเงิน ลงทุนในบริษั ทร วมไดก็ต อเมื่อมีข อตกลงวา จะไม มี
การจัดสรรกําไรกันในอนาคตอันใกล (ดูยอหนาที่ 42) กิจการ ก ตองเปดเผยมูลคาผลแตกตางชั่วคราว
ซึ่งไมไดรับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เชน 70 (ดูยอหนาที่ 81.6)
ถากิจการ ก คาดวาจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกําไรสะสมให ก ในอนาคตอันใกล
กิจการ ก ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามจํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวาจะกลับรายการ
โดยใชอัตราภาษีที่สะทอนใหเ ห็นวา กิจการคาดว าจะไดรั บประโยชนจ ากมูลค า ตามบัญชีของเงิน ลงทุน
(ดูยอหนาที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น จากผลตางในการแปลงค าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งไดบันทึกบัญชี โดยตรงไปยังกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นแลว (ดูยอ หนาที่ 61ก.) กิจ การ ก
ตองเปดเผยขอมูลดังนี้
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ก.

มู ล ค า ของภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง กิ จ การบั น ทึ ก โดยตรงไปยั ง กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
(ดูยอ หนาที่ 81.1ก)
ข. มูล คาของผลแตกตางชั่ วคราวที่เ หลื ออยู ซึ่ งกิ จการคาดว าจะยัง ไมก ลับ รายการในอนาคตอันใกล
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 ทําใหกิจการตองบันทึกมูลคาตามบัญชี
เมื่อเริ่ มแรกเปนสวนประกอบหนี้สินของหุน กูแปลงสภาพเทากับ 751 และเปนสวนประกอบทุนเทากับ
249 ตอมากิจการรับรูสวนลดของหุนกูเปนคาใชจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาตามบัญชีของ
สวนประกอบที่เปนหนี้สิน ณ วันต นป ทั้งนี้กฎหมายภาษีอ ากรไมอนุญาตใหกิจการนํ าสวนลดที่เกิ ดจาก
สวนประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพมาหักเปนคาใชจาย และอัตราภาษีคือรอยละ 40
รายการผลแตกต างชั่วคราวที่เ กี่ยวขอ งกั บสว นประกอบที่ เปน หนี้สิ น หนี้สิน ภาษี เงิน ได รอการตัดบั ญชี
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี แสดงไดดังนี้
ป
มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องส ว นประกอบที่ เ ป น
หนี้สิน
ฐานภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
หนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญชี ตน งวดที่
อัตราภาษีรอยละ 40
ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ บั น ทึ ก ไปยั ง
สวนของเจาของ
คาใชจา ย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด
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 หนาที่ 23 ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม X4 กิจ การตอ งรั บรู หนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการปรับ มูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้นมูลคา
ที่กิจการรับรู ณ วันนั้น มีดังนี้
สวนประกอบที่เปนหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนประกอบที่เปนทุน (249-100)

751
100
149
1,000

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 จ การต อ งรั บ รู คา ใชจ า ยสํ า หรั บ บริ ก ารที่ไ ดรั บ จากพนั ก งานเป น สิ่ งตอบแทนสํ า หรั บ สิ ทธิซื้ อ หุน ที่ใ ห
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)
การหักภาษีจะไมเกิดขึ้นจนกวาจะมีการใชสิทธิและจะใชมูลคาที่แ ทจริงของสิทธิ ณ วันที่ใช สิทธิเปนเกณฑ
ในการหักภาษี
ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 68ข. ผลตางระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับจากพนักงานจนถึงงวดปจจุบัน
(ซึ่ ง เป น จํ า นวนที่ ห น ว ยงานเก็ บ ภาษี อ นุ ญ าตให หั ก ภาษี ใ นงวดอนาคตสํ า หรั บ บริ ก ารนั้ น ) กั บ มู ล ค า
ตามบัญชีที่เ ปน ศูน ย ถือ เป นผลแตกตา งชั่ วคราวที่ใชหัก ภาษี ซึ่ง ทํา ใหเกิ ดสินทรัพ ยภ าษีเงินไดร อการ
ตัด บัญชี ย อหนาที่ 68ข. กําหนดวา หากจํานวนที่ห นวยงานเก็บภาษีอนุญาตใหหั กภาษีในงวดอนาคต
ยัง ไม ท ราบ ณ สิ้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี กิ จ การต อ งประมาณจํ า นวนนั้ น โดยใช ขอ มู ลที่ มี อ ยู ณ วั น สิ้ น
รอบระยะเวลาบั ญ ชี หากหน วยงานเก็ บ ภาษียอมใหหัก ภาษีในงวดอนาคตโดยใชมูลคา หุน ในอนาคต
การวัดมูลคาผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีตองใชราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ ดังนั้น ตัวอยางนี้
ประมาณการของจํานวนที่หักภาษีไดในงวดอนาคต (และการวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
ตองใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ
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ตามที่ อ ธิบ ายในยอ หนาที่ 68ค. หากจํา นวนที่ใ ชหัก ภาษี (หรือ ประมาณการจํา นวนที่ใ ชหัก ภาษีไดใน
งวดอนาคต) มากกวาจํา นวนคาใชจ ายคา ตอบแทนสะสมที่เกี่ ยวของ แสดงว า จํานวนที่หักภาษี เกี่ยวขอ ง
ทั้งคา ใชจา ยคาตอบแทนพนั กงานและสวนของทุน ในสถานการณ เช นนี้ ตามยอหนาที่ 68ค. กํา หนดให
กิจ การรับรูสว นเกินของภาษีเงิ นได รอการตัด บัญชี หรือ ภาษี เงิน ไดของงวดปจจุ บันต องรั บรูโดยตรงใน
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

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในชวงปที่ 1 – 4 และรายได
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันในปที่ 5 ดังนี้ ในปที่ 4 และ 5 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันบางสวนรับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ 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 งจากถึงปจจุบัน กิ จการไดรับบริการเพี ยง 1 ป จึงตองคูณมูลคาที่แทจริงของสิทธิ เลือกดวย 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

รายไดภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีทั้งหมดตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่
ใชหักไดมีจํ านวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) นอยกว าคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม
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

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักได
520,000 (45,000 x 13) น อยกวาค าใชจายเงินเดื อนสะสม 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 ไดมาซึ่งสวนไดเสีย รอยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จายเงิน
จํานวน 400 บาทใหกับผูถือหุนเดิมของ ข
ณ วันที่ซื้อกิจการ ข มีสิทธิใหพนักงานซื้อหุนคงเหลือในราคาตลาดจํานวน 100 บาท โดยสิทธิในการเลือก
ซื้อหุนดังกลาวเป นสิทธิขาดทั้งหมด จากการรวมธุร กิจ สิทธิที่เหลืออยูของกิจ การ ข ถูก เปลี่ยนแทนดว ย
สิทธิซื้อหุนของกิจการ ก (สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม) ดวยราคาตลาดจํานวน 100 บาท และมีมูลคาที่
แทจริงจํานวน 80 บาท สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสิทธิขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56
ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) การออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการโอนสําหรับกิจการ ข
การหักลดภาษีสําหรับสิทธิดังกลาวจะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใชสิทธิ สวนลดภาษีจะขึ้นอยูกับ มูลคา ที่
แท จ ริ ง ของสิ ท ธิ ณ วั น นั้ น กิ จ การ ก มี อั ต ราภาษี ร อ ยละ 40 กิ จ การ ก รั บ รู สิ น ทรั พ ยภ าษี เ งิน ได
รอการตัดบัญชี จํานวน 32 บาท (มูล คาที่แทจริงจํานวน 80 บาท x 40%) ของสิ ทธิใ นการเลือ กซื้อหุน
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
กิจ การ ก การวัดมูลคา สิน ทรั พ ยสุท ธิที่ร ะบุ ไดที่ไดมาจากการรวมธุร กิ จ (ไมร วมสิน ทรั พยแ ละหนี้ สิน
ภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญชี ) จํานวน 450 บาท ฐานภาษี ของสิ นทรั พย สุท ธิที่ร ะบุ ไดจํ านวน 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
ไมรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมที่รับรู
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
16
เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เครดิต รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
16
หากสิ ทธิใหมที่ท ดแทนสิท ธิเดิมไมส ามารถนํามาหั กภาษีไดภายใตก ฎหมายภาษี ปจ จุบัน กิจ การ ก ตอง
ไมรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กิจการบันทึกบัญชีสําหรับเหตุการณภายหลัง
ซึ่งเปนผลใหเกิดสวนลดภาษีจากการออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนรายได หรือ คาใชจ ายภาษี เงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้น
ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจาณาสัดสวนของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิ
เดิมซึ่งเปน สวนหนึ่งของการโอนในการรวมธุรกิจ ซึ่งสัดสวนที่ใหสําหรับริการที่ไดรับในอนาคต ดังนั้นรับ รู
คาตอบแทนพนั กงานภายหลังการรวมธุรกิจเป นคาใชจ าย สินทรั พยและหนี้สินภาษี เงินได รอการตัดบัญ ชี
สําหรับสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเปนคาใชจายภายหลังการรวมธุรกิจ ใหบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปตามตัวอยางที่ 5
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