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คําแถลงการณ
มาตรฐานฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่
12 เรื่อง ภาษีเงินได ฉบับปรับปรุงป 2006 (IAS No. 12. “Income Taxes” (Revised 2006)) โดย
มีสาระสําคัญไมแตกตางกัน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้มี เนื้ อ หาเกี่ ย วข อ งเป น อั น มากเกี่ ย วกั บ กฎหมายภาษี อ ากรของ
ประเทศไทยและตางประเทศ โดยกฎหมายไทยจะเกี่ยวของกับประมวลรัษฎากรเปนหลักเนื่องจากมี
ความเปนไปไดที่กฎหมายภาษีอากรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขอปฏิบัติอาจตองไดรับการตีความ
จากหนวยงานจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะกรมสรรพากร ดังนั้นในมาตรฐานฉบับนี้จึงใชเครื่องหมาย * ไว
สําหรับยอหนาที่เมื่อนํามาตรฐานการบัญชีไปใช ตองพิจารณาใหสอดคลองกับการตีความทางกฎหมาย
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คํานํา
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการใชวิธีรอการตัดบัญชีและวิธีหนี้สินตามงบกําไร
ขาดทุน แตใหใชวิธีหนี้สินตามงบดุลเทานั้น
Introduction

IN1

This Standard ('IAS 12 (revised)') replaces IAS 12 Accounting for Taxes on Income ('the original
IAS 12'). IAS 12 (revised) is effective for accounting periods beginning on or after 1 January
1998. The major changes from the original IAS 12 are as follows.

2. วิธีหนี้สินตามงบกําไรขาดทุนใหความสําคัญกับผลแตกตางทางระยะเวลา ขณะที่วิธีหนี้สินตามงบ
ดุลใหความสําคัญกับผลแตกตางชั่วคราว ผลแตกตางทางระยะเวลา เปนผลแตกตางระหวางกําไร
ทางภาษีกับกําไรทางบัญชี ซึ่งเกิดในรอบระยะเวลาบัญชีรอบหนึ่งๆ และจะกลับรายการในหนึ่ง
รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป หรือหลายรอบระยะเวลาบัญชีก็ได ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผล
แตกตางระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
เหลานั้นในงบดุล ทั้งนี้ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน หมายถึง มูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน
ที่วัดมูลคาตามกฎหมายภาษี
IN2

The original IAS 12 required an entity to account for deferred tax using either the deferral
method or a liability method which is sometimes known as the income statement liability
method. IAS 12 (revised) prohibits the deferral method and requires another liability method
which is sometimes known as the balance sheet liability method.
The income statement liability method focuses on timing differences, whereas the balance sheet
liability method focuses on temporary differences. Timing differences are differences between
taxable profit and accounting profit that originate in one period and reverse in one or more
subsequent periods. Temporary differences are differences between the tax base of an asset or
liability and its carrying amount in the balance sheet. The tax base of an asset or liability is the
amount attributed to that asset or liability for tax purposes.

ผลแตกตางทางระยะเวลาทั้งหมดถื อเป น ผลแตกตา งชั่วคราว และมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้
กําหนดใหผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นในสถานการณดังตอไปนี้ ถือเปนผลแตกตางชั่วคราว
All timing differences are temporary differences. Temporary differences also arise in the
following circumstances, which do not give rise to timing differences, although the original IAS
12 treated them in the same way as transactions that do give rise to timing differences:
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ก. บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ไมไดจัดสรรกําไรทั้งหมดใหกับบริษัทใหญหรือ
บริษัทผูลงทุน
ข. มีการตีราคาสินทรัพยใหม และไมมีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น
ค. มีการจัดสรรตนทุนในการรวมธุรกิจ ใหตั้งในสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไดรับมา โดยจัดสรร
อางอิงตามราคายุติธรรม แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี
(a)

subsidiaries, associates or joint ventures have not distributed their entire profits to the
parent or investor;

(b)

assets are revalued and no equivalent adjustment is made for tax purposes; and

(c)

the cost of a business combination is allocated to the identifiable assets acquired and
liabilities assumed by reference to their fair values, but no equivalent adjustment is
made for tax purposes.

นอกจากนี้ยังมีผลแตกตางชั่วคราวที่ไมใชผลแตกตางทางระยะเวลา เชน ผลแตกตางชั่วคราวที่
เกิดขึ้นเมื่อ
ก. มีการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนใน
การดําเนินงาน แตกําไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไม
เปนตัวเงิน) ใชสกุลเงินที่แตกตาง
ข. มี ก ารปรั บ มู ล ค า สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น ภายใต ม าตรฐานการบั ญ ชี เ รื่ อ ง
รายงานทางการเงินภายใตเศรษฐกิจที่มีเงินเฟออยางรุนแรง (กรณีนี้ยังไมมีในประเทศ
ไทย)หรือ
ค. มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ที่ รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกแตกต า งจากฐานภาษี เ มื่ อ
เริ่มแรก
Furthermore, there are some temporary differences which are not timing differences, for
example those temporary differences that arise when:
(a)

the non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional
currency but the taxable profit or tax loss (and, hence, the tax base of its non-monetary
assets and liabilities) is determined in a different currency;

(b)

non-monetary assets and liabilities are restated under IAS 29 Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies; or

(c)

the carrying amount of an asset or liability on initial recognition differs from its initial
tax base.
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3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นทุกครั้ง
โดยมีขอยกเวนที่กลาวตอไป

IN3

The original IAS 12 permitted an entity not to recognise deferred tax assets and liabilities
where there was reasonable evidence that timing differences would not reverse for some
considerable period ahead. IAS 12 (revised) requires an entity to recognise a deferred tax
liability or (subject to certain conditions) asset for all temporary differences, with certain
exceptions noted below.

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีมาใชประโยชนได หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีไดเพียงเทาที่มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีมากพอ หรือมีหลักฐานวา
กิจการจะมีกําไรที่ตองเสียภาษีมากพอ

IN4

The original IAS 12 required that:
(a)

deferred tax assets arising from timing differences should be recognised when
there was a reasonable expectation of realisation; and

(b)

deferred tax assets arising from tax losses should be recognised as an asset
only where there was assurance beyond any reasonable doubt that future
taxable income would be sufficient to allow the benefit of the loss to be
realised. The original IAS 12 permitted (but did not require) an entity to defer
recognition of the benefit of tax losses until the period of realisation.

IAS 12 (revised) requires that deferred tax assets should be recognised when it is
probable that taxable profits will be available against which the deferred tax asset can
be utilised. Where an entity has a history of tax losses, the entity recognises a
deferred tax asset only to the extent that the entity has sufficient taxable temporary
differences or there is convincing other evidence that sufficient taxable profit will be
available.
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
4

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

5.
ขอยกเวนทั่วไปที่กลาวถึงในคํานํายอหนาที่ 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หามรับรูสินทรัพย
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากสินทรัพยหรือหนี้สินที่มูลคาตามบัญชีที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
แตกตางจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณดังกลาวไมทําใหเกิดผลแตกตางทางระยะเวลา จึง
ไมทําใหเกิดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

IN5

As an exception to the general requirement set out in paragraph IN3 above, IAS 12
(revised) prohibits the recognition of deferred tax liabilities and deferred tax assets arising
from certain assets or liabilities whose carrying amount differs on initial recognition from
their initial tax base. Because such circumstances do not give rise to timing differences,
they did not result in deferred tax assets or liabilities under the original IAS 12.

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากกําไร
ที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทยอยและ (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงคางบการเงินที่
เกี่ยวของ) ในกรณีตอไปนี้
6.1 บริ ษั ท ใหญ ผู ล งทุ น หรื อ ผูร ว มค า สามารถควบคุ ม จัง หวะเวลาของการกลั บ รายการผล
แตกตางชั่วคราว และ
6.2 มีความเปนไปไดวากิจการจะไมสามารถกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล

IN6

The original IAS 12 required that taxes payable on undistributed profits of subsidiaries and
associates should be recognised unless it was reasonable to assume that those profits will
not be distributed or that a distribution would not give rise to a tax liability. However, IAS
12 (revised) prohibits the recognition of such deferred tax liabilities (and those arising
from any related cumulative translation adjustment) to the extent that:
(a)

the parent, investor or venturer is able to control the timing of the reversal of the
temporary difference; and

(b)

it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable
future.

ในกรณีที่ขอหามดังกลาวทําใหกิจการไมสามารถรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยผลรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ
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Where this prohibition has the result that no deferred tax liabilities have been recognised,
IAS 12 (revised) requires an entity to disclose the aggregate amount of the temporary
differences concerned.
7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับหลักเกณฑความเปนไปไดในการรับรู) โดย
ผลกระทบที่เกี่ยวของจะเกิดขึ้นกับการกําหนดมูลคาของคาความนิยม หรือสวนเกินของสวนไดเสีย
ของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดที่สูงกวา
ตนทุนการรวมธุรกิจ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมในครั้งแรก

IN7 The original IAS 12 did not refer explicitly to fair value adjustments made on a
business combination. Such adjustments give rise to temporary differences and
IAS 12 (revised) requires an entity to recognise the resulting deferred tax
liability or (subject to the probability criterion for recognition) deferred tax asset
with a corresponding effect on the determination of the amount of goodwill or
any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's
identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the
combination. However, IAS 12 (revised) prohibits the recognition of deferred tax
liabilities arising from the initial recognition of goodwill.
8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ
การตีราคาสินทรัพยใหม

IN8 The original IAS 12 permitted, but did not require, an entity to recognise a
deferred tax liability in respect of asset revaluations. IAS 12 (revised)
requires an entity to recognise a deferred tax liability in respect of asset
revaluations.
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9. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของกับการไดกลับคืนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินบาง
รายการอาจขึ้นในลักษณะการไดประโยชนหรือการชําระ เชน
9.1 ในบางประเทศมีผลกําไรจากการขายสินทรัพยเสียภาษีในอัตราตางจากกําไรทางภาษี
9.2 จํานวนที่ใชหักภาษีไดจากขายสินทรัพยมีจํานวนมากกวาจํานวนคาเสื่อมราคาที่หักภาษีได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดวาจะไดมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยกลับคืนมาหรือลักษณะการชําระหนี้สิน

IN9 The tax consequences of recovering the carrying amount of certain assets or
liabilities may depend on the manner of recovery or settlement, for example:
(a)

in certain countries, capital gains are not taxed at the same rate as other
taxable income; and

(b)

in some countries, the amount that is deducted for tax purposes on sale of
an asset is greater than the amount that may be deducted as depreciation.

The original IAS 12 gave no guidance on the measurement of deferred tax assets
and liabilities in such cases. IAS 12 (revised) requires that the measurement of
deferred tax liabilities and deferred tax assets should be based on the tax
consequences that would follow from the manner in which the entity expects to
recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หามกิจการคิดลดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งหามคิดลดสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ

IN10 The original IAS 12 did not state explicitly whether deferred tax assets and
liabilities may be discounted. IAS 12 (revised) prohibits discounting of deferred
tax assets and liabilities. Paragraph B16(i) of IFRS 3 Business Combinations
prohibits discounting of deferred tax assets acquired and deferred tax liabilities
assumed in a business combination.
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11. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ไ มอนุ ญ าตให กิจ การที่ แ ยกแสดงรายการสิน ทรัพ ยแ ละหนี้สิน เป น
รายการที่หมุนเวียนกับไมหมุนเวียน จัดประเภทของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

IN11 The original IAS 12 did not specify whether an entity should classify deferred
tax balances as current assets and liabilities or as non-current assets and
liabilities. IAS 12 (revised) requires that an entity which makes the current/noncurrent distinction should not classify deferred tax assets and liabilities as current
assets and liabilities.1
1

This requirement has been moved to paragraph 70 of IAS 1 Presentation of
Financial Statements.

12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดที่เขมงวดขึ้นเกี่ยวกับการนํายอดเดบิตและเครดิตที่เปนกา
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สินมาหักกลบกันโดยอางอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

IN12 The original IAS 12 stated that debit and credit balances representing
deferred taxes may be offset. IAS 12 (revised) establishes more restrictive
conditions on offsetting, based largely on those for financial assets and
liabilities in IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation.2
2

In 2005 the IASB amended IAS 32 as Financial Instruments: Presentation.
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13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง
สองรูปแบบดังตอไปนี้
13.1 การกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดกับผลคูณของ
กําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช หรือ
13.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย กับอัตราภาษีที่ใช
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดใหกิจการตองอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ที่ใช โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน

IN13 The original IAS 12 required disclosure of an explanation of the relationship between tax
expense and accounting profit if not explained by the tax rates effective in the reporting
entity's country. IAS 12 (revised) requires this explanation to take either or both of the
following forms:
(a)

a numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of
accounting profit multiplied by the applicable tax rate(s); or

(b)

a numerical reconciliation between the average effective tax rate and the
applicable tax rate.

IAS 12 (revised) also requires an explanation of changes in the applicable tax rate(s)
compared to the previous accounting period.
IN14 New disclosures required by IAS 12 (revised) include:
(a)

(b)

in respect of each type of temporary difference, unused tax losses and unused tax
credits:
(i)

the amount of deferred tax assets and liabilities recognised; and

(ii)

the amount of the deferred tax income or expense recognised in the
income statement, if this is not apparent from the changes in the amounts
recognised in the balance sheet;

in respect of discontinued operations, the tax expense relating to:
(i)

the gain or loss on discontinuance; and

(ii)

the profit or loss from the ordinary activities of the discontinued
operation; and
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
9

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

(c)

the amount of a deferred tax asset and the nature of the evidence supporting its
recognition, when:
(i)

the utilisation of the deferred tax asset is dependent on future taxable
profits in excess of the profits arising from the reversal of existing taxable
temporary differences; and

(ii)

the entity has suffered a loss in either the current or preceding period in
the tax jurisdiction to which the deferred tax asset relates.
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รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56
เรื่อง
ภาษีเงินได
International Accounting Standard 12 Income Taxes

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซึ่งถือเปนหลักการ และขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบายและมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการ
บัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับภาษีเงินได โดย
ประเด็นพิจารณาหลักอยูที่การรับรูผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดบัญชีปจจุบันและอนาคตของ
ก. การไดประโยชนกลับคืนในอนาคตของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินที่รับรูในงบดุลของกิจการ
ข. รายการและเหตุการณอื่นๆ ในงวดปจจุบันที่รับรูในงบการเงินของกิจการ
Objective

The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for income taxes.
The principal issue in accounting for income taxes is how to account for the current and
future tax consequences of:
(a)

the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that
are recognised in an entity's balance sheet; and

(b)

transactions and other events of the current period that are recognised in an entity's
financial statements.
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โดยปกติกิจการจะรับรูสินทรัพยและหนี้สิน เมื่อกิจการคาดวาจะไดประโยชนกลับคืนจากมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยหรือตองชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเปนไปไดที่การไดประโยชน
กลับคืนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและการชําระหนี้สินดังกลาวมีผลทําใหการชําระภาษีเพิ่มขึ้น
(หรือลดลง) ในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รายการนั้นไมกอใหเกิดผลกระทบทางภาษี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองบันทึหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) โดยอาจมีขอยกเวนเฉพาะบางประการ
It is inherent in the recognition of an asset or liability that the reporting entity expects to recover or settle
the carrying amount of that asset or liability. If it is probable that recovery or settlement of that carrying
amount will make future tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement
were to have no tax consequences, this Standard requires an entity to recognise a deferred tax liability
(deferred tax asset), with certain limited exceptions.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองบันทึกผลทางภาษีของรายการและเหตุการณอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกับที่บันทึกรายการและเหตุการณอื่นๆ นั้น ดังนั้นเมื่อรับรูรายการและเหตุการณอื่นใน
งบกําไรขาดทุน จึงตองรับรูผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุนเชนกัน สวนรายการที่รับรู
ตรงไปยังสวนของเจาของก็ตองบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวของในสวนของเจาของโดยตรงเชนกัน ใน
ทํานองเดียวกัน การบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ในการรวมธุรกิจจะมีผลตอคาความนิยมหรือสวนเกินในสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่เหนือกวาตนทุนของการรวมธุรกิจ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเกี่ยวกับการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด
จากผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม ไ ดใ ช (เช น ขาดทุ น สะสมยกมาไม เ กิ น 5 รอบบั ญ ชี ต ามประมวล
รัษฎากรไทย) หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช การนําเสนอรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน และการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาษีเงินได
This Standard requires an entity to account for the tax consequences of transactions and other events in the same
way that it accounts for the transactions and other events themselves. Thus, for transactions and other events
recognised in profit or loss, any related tax effects are also recognised in profit or loss. For transactions and other
events recognised directly in equity, any related tax effects are also recognised directly in equity. Similarly, the
recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising
in that business combination or the amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the
acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination.
This Standard also deals with the recognition of deferred tax assets arising from unused tax losses or unused tax
credits, the presentation of income taxes in the financial statements and the disclosure of information relating to
income taxes.
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ขอบเขต Scope
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชสําหรับภาษีเงินได
1

This Standard shall be applied in accounting for income taxes.

2. ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ นี้ ภาษีเงิ น ได หมายถึง ภาษีทั้งหมดของกิ จการทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศที่คํานวณจากฐานกําไรสุทธิทางภาษี รวมถึงภาษีตางๆ เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย
ซึ่งบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาตองจาย เนื่องจากการจัดสรรตาง ๆ ใหกิจการที่
เสนอรายงาน

2

For the purposes of this Standard, income taxes include all domestic and foreign taxes
which are based on taxable profits. Income taxes also include taxes, such as withholding
taxes, which are payable by a subsidiary, associate or joint venture on distributions to the
reporting entity.

3. (ยอหนานี้ไมใช)
3

[Deleted]

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐานการ
บัญชีเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลความชวยเหลือของรัฐบาล) หรือเครดิต
ภาษีการลงทุน อยางไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่เกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีการลงทุนดังกลาว

4

This Standard does not deal with the methods of accounting for government grants (see IAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance) or investment tax
credits. However, this Standard does deal with the accounting for temporary differences that
may arise from such grants or investment tax credits.

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

Definitions

5

The following terms are used in this Standard with the meanings specified:
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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กําไรทางบัญชี

หมายถึง

กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด กอนหักคาใชจายภาษี
เงินได

Accounting profit

is

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

หมายถึง

profit or loss for a period before deducting
tax expense.
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดซึ่งคํานวณตามเกณฑ

Taxable profit (tax loss)

is

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

หมายถึง

Tax expense (tax income)

is

ภาษีเงินไดประจํางวด

หมายถึง

Current tax

is

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หมายถึง

Deferred tax liabilities

are

ของขอบังคับที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
เพื่อใชคํานวณภาษีเงินไดที่ตองชําระ (หรือไดรับ
คืน)
the profit (loss) for a period, determined in
accordance with the rules established by the
taxation authorities, upon which income taxes
are payable (recoverable).
จํานวนรวมของภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน และภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีที่ใชในการคํานวณกําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวด
the aggregate amount included in the
determination of profit or loss for the period in
respect of current tax and deferred tax.
จํานวนภาษีเงินไดที่ตองชําระหรือสามารถขอคืนได
โดยคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสําหรับ
งวด
the amount of income taxes payable (recoverable)
in respect of the taxable profit (tax loss) for a
period.
จํานวนภาษีเงินไดที่ตองจายในอนาคตซึ่งเกิดจาก
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
the amounts of income taxes payable in future
periods in respect of taxable temporary
differences.
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สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด หมายถึง
บัญชี

จํานวนภาษีเงินไดที่สามารถขอคืนไดในอนาคตซึ่ง
เกิดจาก
ก. ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ข. ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป
ค. เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป

Deferred tax assets

the amounts of income taxes recoverable in future
periods in respect of:

are

(a) deductible temporary differences;
(b) the carryforward of unused tax losses; and

ผลแตกตางชั่วคราว

หมายถึง

(c) the carryforward of unused tax credits.
ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้ สิ น ที่ แ สดงในงบดุ ล กั บ ฐานภาษี ข อง
สินทรัพยและหนี้สินนั้น ผลแตกตางชั่วคราวอยูใน
อาจเปนประเภทใดประเภทหนึ่งระหวาง
ก. ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี ซึ่ ง
หมายถึง ผลแตกตางชั่วคราวที่ทําใหเกิด
จํานวนเงินที่ตองชําระภาษีในการคํานวณ
กํ า ไร (ขาดทุ น ) ทางภาษี สํ า หรั บ งวด
อนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชนคืนจาก
สินทรัพยหรือจายชําระหนี้ตามมูลคาตาม
บั ญ ชี (เช น ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก
ภาษี เกิดจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สู ง กว า ฐานภาษี หรื อ เกิ ด จากมู ล ค า ตาม
บัญชีของหนี้สินต่ํากวาฐานภาษี)
ข. ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งหมายถึง
ผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถนําไปหักเมื่อ
กิจการคํานวณกําไร(ขาดทุน) ทางภาษี
สํ า หรั บ งวดอนาคต เมื่ อ กิ จ การได รั บ
ประโยชนคืนจากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้
ตามมู ล ค า ตามบั ญ ชี (เช น ผลแตกต า ง
ชั่ ว คราวที่ เกิ ด จากมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยต่ํากวาฐานภาษี หรือ มูลคาตาม
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บัญชีของหนี้สินสูงกวาฐานภาษี)

Temporary differences

are

differences between the carrying amount of an
asset or liability in the balance sheet and its tax
base. Temporary differences may be either:
(a) taxable temporary differences, which are
temporary differences that will result in
taxable amounts in determining taxable profit
(tax loss) of future periods when the carrying
amount of the asset or liability is recovered or
settled; or
(b) deductible temporary differences, which are
temporary differences that will result in
amounts that are deductible in determining
taxable profit (tax loss) of future periods when
the carrying amount of the asset or liability is
recovered or settled.

ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน หมายถึง

จํานวนที่ถือเปนมูลคาของทรัพยสินหรือหนี้สินเพื่อ
ประโยชนทางภาษีอากร

The tax base of an asset or is
liability

the amount attributed to that asset or liability
for tax purposes.

6. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ประกอบดวย คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

6

Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and
deferred tax expense (deferred tax income).
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ฐานภาษี
7. ฐานภาษีของสินทรัพย หมายถึง ราคาของสินทรัพยที่กฎหมายภาษีอากรใหนํามาหักจากมูลคา
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีของกิจการเมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ถาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ไดรับไมตองเสียภาษี ฐานภาษีของสินทรัพยจะเทากับ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
Tax base

7

The tax base of an asset is the amount that will be deductible for tax purposes against any
taxable economic benefits that will flow to an entity when it recovers the carrying amount of the
asset. If those economic benefits will not be taxable, the tax base of the asset is equal to its
carrying amount.

ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย
1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักคาเสื่อมราคาตามภาษีแลวถึงงวดปจจุบันเปนจํานวน 30 เหลือ
ตนทุน 70 ซึ่งสามารถถูกหักออกในรอบบัญชีตอไปในรูปของคาเสื่อมราคาหรือจากการถือ
เปนตนทุนเมื่อจําหนายเครื่องจักร รายไดที่เกิดจากการใชเครื่องจักรและกําไรจากการ
จําหนายเครื่องจักรตองนํามาเสียภาษี สวนผลขาดทุนจากการจําหนายเครื่องจักรจะสามารถ
หักเปนคาใชจายทางภาษีได ดังนั้นฐานภาษีของเครื่องจักรคือ 70
2. ดอกเบี้ยคางรับมีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดดอกเบี้ยเสียภาษีเงินไดตามเกณฑเงินสด
ฐานภาษี สํ า หรั บ ดอกเบี้ ย ค า งรั บ เท า กั บ 0 (สํ า หรั บ ประเทศไทย รายได ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี)
3. ลูกหนี้การคามีมูลคาตามบัญชี 100 รายไดที่เกี่ยวของรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนทางภาษี
แลว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การคาจึงเทากับ 100
4. เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี 100 เงินปนผลไมตองนํามาคํานวณภาษี
(ตามกฎหมายไทย จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากเปนไปตามมาตรา 65 ทวิ(10) แหง
ประมวลรั ษ ฎากร) ทั้ ง นี้ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ดั ง กล า วสามารถจะนํ า มาหั ก จาก
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นฐานภาษีสําหรับเงินปนผลคางรับจึงเทากับ 100ก
5. ลูกหนี้เงินกูมีมูลคาตามบัญชี 100 การจายคืนเงินกูไมมีผลกระทบตอภาษีเงินได ดังนั้นฐาน
ก

จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตอ งเสียภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เงินปนผลคางรับมีฐานภาษีเทากับ
ศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเทากับ 100 ไมวาจะวิเคราะหวิธีใด ผลทีไ่ ดคือไมมีหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี
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ภาษีสําหรับเงินกูดังกลาวจึงเทากับ100
Examples

1

A machine cost 100. For tax purposes, depreciation of 30 has already been
deducted in the current and prior periods and the remaining cost will be deductible
in future periods, either as depreciation or through a deduction on disposal.
Revenue generated by using the machine is taxable, any gain on disposal of the
machine will be taxable and any loss on disposal will be deductible for tax
purposes. The tax base of the machine is 70.

2

Interest receivable has a carrying amount of 100. The related interest revenue will
be taxed on a cash basis. The tax base of the interest receivable is nil.

3

Trade receivables have a carrying amount of 100. The related revenue has already
been included in taxable profit (tax loss). The tax base of the trade receivables is
100.

4

Dividends receivable from a subsidiary have a carrying amount of 100. The
dividends are not taxable. In substance, the entire carrying amount of the asset is
deductible against the economic benefits. Consequently, the tax base of the
dividends receivable is 100.a

5

A loan receivable has a carrying amount of 100. The repayment of the loan will
have no tax consequences. The tax base of the loan is 100.

a Under this analysis, there is no taxable temporary difference. An alternative analysis is
that the accrued dividends receivable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is
applied to the resulting taxable temporary difference of 100. Under both analyses,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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there is no deferred tax liability.
8. ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลคาตามบัญชีของหนี้สินหักดวยจํานวนของหนี้สินที่กฎหมายภาษี
อากรอนุญาตใหนําไปหักไดในอนาคต ในกรณีของรายไดที่ไดรับลวงหนา ฐานภาษีของหนี้สินคือ
มูลคาตามบัญชีหักดวยจํานวนรายไดที่ไมตองนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

8

The tax base of a liability is its carrying amount, less any amount that will be deductible
for tax purposes in respect of that liability in future periods. In the case of revenue which is
received in advance, the tax base of the resulting liability is its carrying amount, less any
amount of the revenue that will not be taxable in future periods.
ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของหนี้สิน

1. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 หากคาใชจายที่เกี่ยวของถือเปนคาใชจายทางภาษี
เงินไดตามเกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับคาใชจายคางจายจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศ
ไทย รายไดที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ สอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชี)
ดอกเบี้ยรับลวงหนา มีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดที่เกี่ยวของตองเสียภาษีเงินไดตาม
เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยรับลวงหนาจะเทากับศูนย
2. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 คาใชจายที่เกี่ยวของไดไปหักเพื่อคํานวณกําไรทาง
ภาษีแลว ฐานภาษีของคาใชจายคางจายจึงเทากับ 100
เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มไมสามารถนํามา
หักในการคํานวณภาษีเงินได (เฉพาะคาปรับที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากร) ดังนั้นฐานภาษี
สําหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม คางจายจึงเทากับ 100ก
3. เจาหนี้เงิ นกูยืม มีมูลคาตามบัญชี 100 การจา ยคืนเงินกูไมมีผลกระทบทางภาษีเงินได
ดังนั้นฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

ก

จากการวิเคราะห กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธหี นึ่งคือ เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มคางจายมีฐานภาษีเทากับ
ศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีซึ่งเทากับ 100 ไมวาจะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี
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Examples

1

Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related
expense will be deducted for tax purposes on a cash basis. The tax base of the accrued
expenses is nil.

2

Current liabilities include interest revenue received in advance, with a carrying amount
of 100. The related interest revenue was taxed on a cash basis. The tax base of the
interest received in advance is nil.

3

Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related
expense has already been deducted for tax purposes. The tax base of the accrued
expenses is 100.

4

Current liabilities include accrued fines and penalties with a carrying amount of 100.
Fines and penalties are not deductible for tax purposes. The tax base of the accrued
fines and penalties is 100.a

5

A loan payable has a carrying amount of 100. The repayment of the loan will have no
tax consequences. The tax base of the loan is 100.

a Under this analysis, there is no deductible temporary difference. An alternative analysis is
that the accrued fines and penalties payable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is
applied to the resulting deductible temporary difference of 100. Under both analyses, there
is no deferred tax asset.
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9. รายการบัญชีบางรายการมีฐานภาษีแตไมไดรับรูเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบดุล เชน ตนทุนวิจัย
ซึ่งรับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีที่เกิดขึ้น แตอาจไมสามารถนํามา
เปนรายจายในการคํานวณกําไร(ขาดทุน) ทางภาษี จนกวาจะถึงงวดถัดไป (ที่เขาเกณฑ) ผล
แตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนวิจัยซึ่ง คือ จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรใหถือเปนรายจายใน
อนาคตไดกับมูลคาตามบัญชีซึ่งในที่นี้เทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําให
กิจการมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

9

Some items have a tax base but are not recognised as assets and liabilities in the balance
sheet. For example, research costs are recognised as an expense in determining accounting
profit in the period in which they are incurred but may not be permitted as a deduction in
determining taxable profit (tax loss) until a later period. The difference between the tax
base of the research costs, being the amount the taxation authorities will permit as a
deduction in future periods, and the carrying amount of nil is a deductible temporary
difference that results in a deferred tax asset.

10. กรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินไมสามารถกําหนดไดชัดเจนหรือยากที่จะกําหนดทันที
ควรใชหลักการพื้นฐานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ กิจการตองรับรูสินทรัพย (หรือหนี้สิน)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อการไดรับประโยชนคืนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการ
ชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี สงผลใหตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จาก
จํานวนภาษีที่ตองจายหากการรับประโยชนจากสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินนั้นไมมีผลทางภาษี
เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น ดังตัวอยาง ค ที่แสดงไวในยอหนาที่ 52

10

Where the tax base of an asset or liability is not immediately apparent, it is helpful to
consider the fundamental principle upon which this Standard is based: that an entity shall,
with certain limited exceptions, recognise a deferred tax liability (asset) whenever
recovery or settlement of the carrying amount of an asset or liability would make future
tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement were to
have no tax consequences. Example C following paragraph 52 illustrates circumstances
when it may be helpful to consider this fundamental principle, for example, when the tax
base of an asset or liability depends on the expected manner of recovery or settlement.
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สําหรับงบการเงินรวม กิจการสามารถคํานวณผลแตกตางชั่วคราวไดโดยการเปรียบเทียบมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซึ่งอางอิงจากจํานวน
ภาษีในแบบแสดงรายการภาษีรวมกรณีคํานวณภาษีจากงบการเงินรวมยังไมมีในประเทศไทยหรือ
แบบแสดงรายการภาษีของแตละกิจการในกลุมกิจการแลวแตระบบภาษีของประเทศ

11

In consolidated financial statements, temporary differences are determined by comparing
the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements with
the appropriate tax base. The tax base is determined by reference to a consolidated tax
return in those jurisdictions in which such a return is filed. In other jurisdictions, the tax
base is determined by reference to the tax returns of each entity in the group.

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดและสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวด
12. ภาษีเงินไดประจํางวดสําหรับงวดปจจุบันและงวดที่ผานมาที่ยังคางชําระตองรับรูเปนหนี้สิน

แตหากจํานวนภาษีที่ชําระไปแลวในงวดปจจุบันและงวดที่ผานมามากกวาภาษีที่ตองชําระจริง
ของงวดเวลาดังกลาว สวนเกินนั้นจะรับรูเปนสินทรัพย
Recognition of current tax liabilities and current tax assets

12

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised
as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods
exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.

13. ผลประโยชนอันเกี่ยวของกับขาดทุนทางภาษี ซึ่งสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินไดประจํางวด

ในงวดกอนได ตองบันทึกเปนสินทรัพย (กรณีนี้ยังไมมีในประเทศไทย)

13

The benefit relating to a tax loss that can be carried back to recover current tax of a
previous period shall be recognised as an asset.

14. เมื่อกิจการนําขาดทุนทางภาษีไปลดภาษีเงินไดประจํางวดในงวดกอน กิจการรับรูประโยชนทาง

ภาษีเปนสินทรัพยในงวดที่ขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากเปนไปไดวากิจการจะไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยขางตน และผลประโยชนนั้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ (กรณีนี้
ยังไมมีในประเทศไทย)

14

When a tax loss is used to recover current tax of a previous period, an entity recognises the
benefit as an asset in the period in which the tax loss occurs because it is probable that the
benefit will flow to the entity and the benefit can be reliably measured.
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การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
15.กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ทั้งหมด ยกเวนกรณีที่หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกิดจากรายการตอไปนี้
15.1 การรับรูเมื่อเริ่มแรกคาความนิยม หรือ
15.2 การรับรูเมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพยและหนี้สินในรายการ ซึ่ง
15.2.1 ไมใชการรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ในขณะที่รายการเกิดขึ้น รายการนั้นไมสงผลกระทบกับกําไรทางบัญชีและ
ไมกระทบกับกําไร(ขาดทุน ทางภาษี)
อยางไรก็ตามสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย
สาขาและบริษัทรวม รวมถึงสวนไดเสียในกิจการรวมคา กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 39
Recognition of deferred tax liabilities and deferred tax assets
Taxable temporary differences

15

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences,
except to the extent that the deferred tax liability arises from:
(a)

the initial recognition of goodwill; or

(b)

the initial recognition of an asset or liability in a transaction which:
(i)

is not a business combination; and

(ii)

at the time of the transaction, affects neither accounting profit
nor taxable profit (tax loss).

However, for taxable temporary differences associated with investments in
subsidiaries, branches and associates, and interests in joint ventures, a deferred
tax liability shall be recognised in accordance with paragraph 39.
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16. โดยปกติ กิจการจะรับรูสินทรัพยเมื่อกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจตามมูลคาตามบัญชี
ของสิ น ทรัพ ย นั้ น ในอนาคต เมื่ อ มูล คา ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย สูง กว า ฐานภาษีข องสิ น ทรั พ ย
มูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีจะมากกวามูลคาสินทรัพยที่สามารถนํามาหักใน
การคํานวณภาษีและผลแตกตางนี้คือ ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีและภาระผูกพันที่จะตอง
จายภาษีเงินไดในอนาคตที่เพิ่มขึ้นตามนั้น คือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อกิจการไดรับ
ประโยชนคืนจากสินทรัพยตามมูลคาตามบัญชี กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสี ย ภาษี นั้ น ซึ่ ง จะทํ า ให กิ จ การมี กํ า ไรทางภาษี เ พิ่ ม ขึ้ น ผลดั ง กล า วทํ า ให กิ จ การอาจต อ งเสี ย
ประโยชนเชิ งเศรษฐกิจไปในรู ปของการจายภาษีเงิ นได ดังนั้นมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ จึง
กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่อธิบายไวในยอ
หนาที่ 15 และ 39

16

It is inherent in the recognition of an asset that its carrying amount will be recovered in the
form of economic benefits that flow to the entity in future periods. When the carrying
amount of the asset exceeds its tax base, the amount of taxable economic benefits will
exceed the amount that will be allowed as a deduction for tax purposes. This difference is
a taxable temporary difference and the obligation to pay the resulting income taxes in
future periods is a deferred tax liability. As the entity recovers the carrying amount of the
asset, the taxable temporary difference will reverse and the entity will have taxable profit.
This makes it probable that economic benefits will flow from the entity in the form of tax
payments. Therefore, this Standard requires the recognition of all deferred tax liabilities,
except in certain circumstances described in paragraphs 15 and 39.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
24

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

ตัวอยาง
สินทรัพยราคาทุน 150 มีมูลคาตามบัญชี 100 คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตราภาษี 25%
ฐานภาษีของสินทรัพย คือ 60 (ตนทุน 150 หัก คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการไดรับ
ประโยชนคืนจากสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 กิจการตองมีรายไดที่ตองเสียภาษีเทากับ
100 ในขณะที่ สามารถหักคาเสื่อมราคาทางภาษีไดอีกเพียงคือ 60 ดังนั้น กิจการจะตองจายภาษี
เงินไดเทากับ 10 (40 x 25%) จากการรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ผลแตกตาง
ระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีคือ 40 กรณีนี้
กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนจํานวน 10 (40 x 25%) ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินได
ที่กิจการจะตองจายในอนาคต เมื่อมีการใชประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
Example

An asset which cost 150 has a carrying amount of 100. Cumulative depreciation for
tax purposes is 90 and the tax rate is 25%.
The tax base of the asset is 60 (cost of 150 less cumulative tax depreciation of 90).
To recover the carrying amount of 100, the entity must earn taxable income of 100,
but will only be able to deduct tax depreciation of 60. Consequently, the entity will
pay income taxes of 10 (40 at 25%) when it recovers the carrying amount of the
asset. The difference between the carrying amount of 100 and the tax base of 60 is a
taxable temporary difference of 40. Therefore, the entity recognises a deferred tax
liability of 10 (40 at 25%) representing the income taxes that it will pay when it
recovers the carrying amount of the asset.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
25

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

17. ผลแตกตางชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการนํารายไดหรือคาใชจายมารวมคํานวณกําไร
ทางบัญชีในงวดที่แตกตางจากงวดที่คํานวณกําไรทางภาษี ผลแตกตางชั่วคราวในลักษณะนี้
เรียกวา ผลแตกตางทางระยะเวลา ผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้เปนตัวอยางที่จัดเปนผล
แตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ดังนั้นจึงตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

17

Some temporary differences arise when income or expense is included in
accounting profit in one period but is included in taxable profit in a different
period. Such temporary differences are often described as timing differences.
The following are examples of temporary differences of this kind which are
taxable temporary differences and which therefore result in deferred tax
liabilities:
17.1 กิจการนํารายไดดอกเบี้ยมารวมคํานวณกําไรทางบัญชีโดยรับรูตามสัดสวนของเวลา แต
ในบางประเทศกําหนดใหนํารายไดดอกเบี้ยมารวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินไดเมื่อ
ไดรับเงินสด กรณีนี้ฐานภาษีของดอกเบี้ยคางรับที่รับรูในงบดุลมีคาเปนศูนย เนื่องจาก
รายไดดอกเบี้ยจะไมถือรวมเปนกําไรทางภาษี จนกวาเก็บเงินสดได

(a)

interest revenue is included in accounting profit on a time proportion
basis but may, in some jurisdictions, be included in taxable profit when
cash is collected. The tax base of any receivable recognised in the
balance sheet with respect to such revenues is nil because the revenues do
not affect taxable profit until cash is collected;
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17.2 คาเสื่อมราคาในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกตางจากคาเสื่อมราคา
ที่ใชในการคํานวณกําไรทางบัญชี ผลแตกตางชั่วคราวในกรณีนี้ คือผลตางระหวาง
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยกับฐานภาษีของสินทรัพย ซึ่งฐานภาษีคํานวณจากราคา
ทุนเดิมของสินทรัพยหักดวยรายการที่เกี่ยวของทั้งหมดของสินทรัพยที่กฎหมายภาษี
อากรอนุญาตใหนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดปจจุบันและงวดกอน
ดังนั้นหากคาเสื่อมราคาทางภาษีมากกวาคาเสื่อมราคาทางบัญชี จะเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีขึ้น และกิจการตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ในขณะที่หากคาเสื่อมราคาทางภาษีนอยกวาคาเสื่อมราคาทางบัญชี จะเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษี และกิจการตองบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(b)

depreciation used in determining taxable profit (tax loss) may differ from
that used in determining accounting profit. The temporary difference is
the difference between the carrying amount of the asset and its tax base
which is the original cost of the asset less all deductions in respect of that
asset permitted by the taxation authorities in determining taxable profit of
the current and prior periods. A taxable temporary difference arises, and
results in a deferred tax liability, when tax depreciation is accelerated (if
tax depreciation is less rapid than accounting depreciation, a deductible
temporary difference arises, and results in a deferred tax asset); and

17.3 กิจการอาจบันทึกตนทุนในการพัฒนาเปนสินทรัพยและตัดจําหนายในงวดอนาคตเพื่อ
นําไปคํานวณกําไรทางบัญชี แตนําตนทุนในการพัฒนาทั้งหมดมาใชในการคํานวณกําไร
ทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ กรณีนี้ ตนทุนในการพัฒนาจะไมมีฐานภาษีเนื่องจาก
ถูกหักจากกําไรทางภาษีหมดแลว ผลแตกตางชั่วคราว จึงเกิดจากผลตางระหวางมูลคา
ตามบัญชีของตนทุนในการพัฒนากับฐานภาษี(ซึ่งฐานภาษีมีคาเปนศูนย)

(c)

development costs may be capitalised and amortised over future periods
in determining accounting profit but deducted in determining taxable
profit in the period in which they are incurred. Such development costs
have a tax base of nil as they have already been deducted from taxable
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profit. The temporary difference is the difference between the carrying
amount of the development costs and their tax base of nil.
18. ผลแตกตางชั่วคราวยังเกิดขึ้นไดเมื่อ
18.1 ตนทุนในการรวมธุรกิจนําไปปนสวนใหกับสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมาตามมูลคายุติธรรม
แตไมมีการปรับปรุงเหลานี้เพื่อผลทางภาษีแตอยางใด (ดูยอหนาที่ 19)
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพยใหมแตไมมีรายการปรับปรุงใดๆ ทางภาษี (ดูยอหนาที่ 20)
18.3 กิจการมีคาความนิยมหรือคาความนิยมติดลบ ที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ (ดูยอหนาที่ 21 และ
32)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูเมื่อเริ่มแรก แตกตางจากมูลคาตามบัญชีเริ่มแรก เชน กรณี
ที่ กิ จ การได รั บ ประโยชน จ ากเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล ซึ่ ง เป น รายการสิ น ทรั พ ย ท างบั ญ ชี แต
ผลประโยชนที่ไดไมตองเสียภาษี (ดูยอหนาที่ 22 และ 33) หรือ
18.5 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาและบริษัทรวม หรือสวนไดเสียในกิจการ
รวมคา แตกตางจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือสวนไดเสียนั้น (ดูยอหนาที่ 38-45)

18

Temporary differences also arise when:
(a)

the cost of a business combination is allocated by recognising the
identifiable assets acquired and liabilities assumed at their fair values, but
no equivalent adjustment is made for tax purposes (see paragraph 19);

(b)

assets are revalued and no equivalent adjustment is made for tax purposes
(see paragraph 20);

(c)

goodwill arises in a business combination (see paragraphs 21 and 32);

(d)

the tax base of an asset or liability on initial recognition differs from its
initial carrying amount, for example when an entity benefits from nontaxable government grants related to assets (see paragraphs 22 and 33); or

(e)

the carrying amount of investments in subsidiaries, branches and
associates or interests in joint ventures becomes different from the tax
base of the investment or interest (see paragraphs 38–45).
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การรวมธุรกิจ
19. ในการรวมธุรกิจ กิจการจะปนสวนตนทุนในการรวมธุรกิจใหกับสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดที่
ไดรับมาเพื่อปรับมูลคาใหตรงตามมูลคายุติธรรม ณ วันซึ่งกิจการไดมา กรณีนี้ผลแตกตาง
ชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวไมไดรับผลกระทบจากการรวม
ธุรกิจ หรือไดรับผลกระทบแตกตางกัน เชน เมื่อกิจการปรับเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ใหเทากับมูลคายุติธรรม แตฐานภาษีของสินทรัพยยังคงมีคาเทากับตนทุนเดิมตามบัญชีของเจา
ของเดิม จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีขึ้นและตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวจะสงผลกระทบตอจํานวนคา
ความนิยม (ดูยอหนาที่ 66)
Business combinations

19

The cost of a business combination is allocated by recognising the identifiable assets
acquired and liabilities assumed at their fair values at the acquisition date. Temporary
differences arise when the tax bases of the identifiable assets acquired and liabilities
assumed are not affected by the business combination or are affected differently. For
example, when the carrying amount of an asset is increased to fair value but the tax base of
the asset remains at cost to the previous owner, a taxable temporary difference arises
which results in a deferred tax liability. The resulting deferred tax liability affects goodwill
(see paragraph 66).

สินทรัพยที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม
20. มาตรฐานการบัญชีบางฉบับอนุญาตใหกิจการแสดงมูลคาสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม หรือตี
ราคาสิ น ทรั พ ย ใ หม ไ ด เช น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 32 เรื่ อ งที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการ
บัญชี เรื่ อง การรั บรูรายการและการวั ดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมี การประกาศใช) และ
มาตรฐานการบัญชี เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) ในบางประเทศ
การตีราคาหรือการปรับราคาสินทรัพยใหเปนไปตามมูลคายุติธรรมจะสงผลกระทบตอกําไร
(หรือขาดทุน) ทางภาษีสําหรับงวดปจจุบัน ทําใหมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย และไม
เกิดผลแตกตางชั่วคราว(กรณีประเทศไทย ประมวลรัษฎากรกําหนดใหการตีราคาทรัพยสินใหม
ยกเวนสินคาคงเหลือไมมีผลตอการคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี) แตในบางประเทศ (รวมทั้ง
ประเทศไทย) การตีราคาหรือการปรับราคาสินทรัพยไมสงผลกระทบตอกําไรทางภาษีในงวดที่
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ทํารายการ ในกรณีนี้ไมตองปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย อยางไรก็ตามการไดรับประโยชน
ตามมู ลคา ตามบัญ ชีจ ะสงผลทํ าใหเกิดประโยชน เชิ งเศรษฐกิจ ที่ตองเสี ยภาษีแ กกิจการและ
จํ า นวนที่ นํ า มาหั ก เป น รายจ า ยทางภาษี ไ ด จ ะแตกต า งจากมู ล ค า ที่ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน เ ชิ ง
เศรษฐกิจนั้น ดังนั้น ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ตีราคาใหม กับฐานภาษี
คือ ผลแตกตางชั่วคราว ซึ่งจะตองรับรูเปนหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้
จะตองปฎิบัติตามแนวทางดังกลาว แมจะเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย
Assets carried at fair value

20

IFRSs permit or require certain assets to be carried at fair value or to be revalued
(see, for example, IAS 16 Property, Plant and Equipment, IAS 38 Intangible
Assets, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IAS
40 Investment Property). In some jurisdictions, the revaluation or other
restatement of an asset to fair value affects taxable profit (tax loss) for the
current period. As a result, the tax base of the asset is adjusted and no temporary
difference arises. In other jurisdictions, the revaluation or restatement of an asset
does not affect taxable profit in the period of the revaluation or restatement and,
consequently, the tax base of the asset is not adjusted. Nevertheless, the future
recovery of the carrying amount will result in a taxable flow of economic
benefits to the entity and the amount that will be deductible for tax purposes will
differ from the amount of those economic benefits. The difference between the
carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference
and gives rise to a deferred tax liability or asset. This is true even if:
20.1 กิจการไมตั้งใจจะจําหนายสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคาตาม
บัญชีที่ตีใหมแลวของสินทรัพยโดยการใชสินทรัพย ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดทางภาษีที่สูงขึ้น
จากคาเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนํามาหักเปนรายจายในงวดอนาคต
หรือ

(a)

the entity does not intend to dispose of the asset. In such cases, the
revalued carrying amount of the asset will be recovered through use and
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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this will generate taxable income which exceeds the depreciation that will
be allowable for tax purposes in future periods; or
20.2 ภาษีจากสวนของกําไรจากการขายสินทรัพยอาจยังไมตองรับรูจายถากิจการนําเงินจากการ
ขายไปลงทุนในสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับกรณีนี้ กิจการยังคงมีภาระ
ผู ก พั น ทางภาษี เ งิ น ได เมื่ อ กิ จ การขายสิ น ทรั พ ย ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง นั้ น ไป หรื อ นํ า
สินทรัพยดังกลาวมาใช กรณีนี้ไมเกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากกําไรจากการจําหนาย
สินทรัพยใหรับรูเพื่อคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีทันที ตามประมวลรัษฎากร

(b)

tax on capital gains is deferred if the proceeds of the disposal of the asset are
invested in similar assets. In such cases, the tax will ultimately become
payable on sale or use of the similar assets.

คาความนิยม
21. คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการวัดมูลคาจาก สวนที่มากกวาของตนทุนในการซื้อธุรกิจ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่
ไดรับมาและระบุได หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรสวนใหญไมอนุญาตใหนําคาความนิยมตัดจําหนาย
มาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) นอกจากนี้ใน
ประเทศดังกลาว ตนทุนคาความนิยมจะเปนรายจายทางภาษีไมไดเมื่อบริษัทยอยจําหนายธุรกิจนั้น
ออกไป ในกรณีนี้คาความนิยมจะมีฐานภาษีเปนศูนย และผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยมกับฐานภาษีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี อยางไรก็ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปนผลจาก
เหตุการณดังกลาว เนื่องจากคาความนิยมเปนเพียงมูลคาคงเหลือ (จากผลตางของตนทุนการซื้อ
กับมูลคายุติธรรมของสิ่งที่ซื้อ) และหากมีการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะทําใหคา
ความนิยมมีมูลคาตามบัญชีเพิ่มขึ้น
Goodwill

21

Goodwill arising in a business combination is measured as the excess of the cost of the
combination over the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets,
liabilities and contingent liabilities. Many taxation authorities do not allow reductions in the
carrying amount of goodwill as a deductible expense in determining taxable profit. Moreover, in
such jurisdictions, the cost of goodwill is often not deductible when a subsidiary disposes of its
underlying business. In such jurisdictions, goodwill has a tax base of nil. Any difference
between the carrying amount of goodwill and its tax base of nil is a taxable temporary
difference. However, this Standard does not permit the recognition of the resulting deferred tax
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liability because goodwill is measured as a residual and the recognition of the deferred tax
liability would increase the carrying amount of goodwill.

21ก

การลดลงในภายหลังของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดรับรู(เนื่องจากเปนคาความ
นิยมที่เกิดจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก) ถือวาเปนผลจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกเชนกัน ดังนั้น จึง
หามใหรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามยอหนาที่ 15.1ดวยเชน หากตนทุนคาความนิยมที่
เกิดจากจากการรวมธุรกิจมีจํานวน 100 แตฐานภาษีเทากับศูนย ยอหนาที่ 15.1หามกิจการ
รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีนี้หากภายหลังกิจการรับรูการดอยคาของคา
ความนิยม 20 จํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวกับคาความนิยมจะลดลงจาก
100 เปน 80 ทําใหมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดรับรูจะลดลงดวย การ
ลดลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ไมไดรับรูดังกลาวเกี่ยวของกับคาความนิยมที่รับรู
เมื่อเริ่มแรกจึงหามรับรูตามยอหนาที่ 15.1

21A Subsequent reductions in a deferred tax liability that is unrecognised because it
arises from the initial recognition of goodwill are also regarded as arising from
the initial recognition of goodwill and are therefore not recognised under
paragraph 15(a). For example, if goodwill acquired in a business combination
has a cost of 100 but a tax base of nil, paragraph 15(a) prohibits the entity from
recognising the resulting deferred tax liability. If the entity subsequently
recognises an impairment loss of 20 for that goodwill, the amount of the taxable
temporary difference relating to the goodwill is reduced from 100 to 80, with a
resulting decrease in the value of the unrecognised deferred tax liability. That
decrease in the value of the unrecognised deferred tax liability is also regarded as
relating to the initial recognition of the goodwill and is therefore prohibited from
being recognised under paragraph 15(a).
21ข

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับ
คาความนิยมใหรับรูไดหากไมเกิดขึ้นจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกของคาความนิยม เชน หาก
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจมีตนทุน 100 หักเปนคาใชจายทางภาษีไดอัตรารอยละ
20ตอปนับตั้งแตปที่ไดมา ฐานภาษีของคาความนิยมเปน 100 เมื่อรับรูเริ่มแรกและเปน
80 ณ สิ้ น ป ที่ ไ ด ม า หากมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องค า ความนิ ย มคงเหลื อ ณ สิ้ น ป ไม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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เปลี่ยนแปลงจาก 100 ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 20 จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปนั้น
เนื่องจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีนั้นไมสัมพันธกับคาความนิยมที่รับรูเมื่อ
เริ่มแรก จึงรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีได

21B Deferred tax liabilities for taxable temporary differences relating to goodwill are,
however, recognised to the extent they do not arise from the initial recognition of
goodwill. For example, if goodwill acquired in a business combination has a cost
of 100 that is deductible for tax purposes at a rate of 20 per cent per year starting
in the year of acquisition, the tax base of the goodwill is 100 on initial
recognition and 80 at the end of the year of acquisition. If the carrying amount of
goodwill at the end of the year of acquisition remains unchanged at 100, a
taxable temporary difference of 20 arises at the end of that year. Because that
taxable temporary difference does not relate to the initial recognition of the
goodwill, the resulting deferred tax liability is recognised.
สินทรัพยและหนี้สินที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
22. ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยและหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เชน กรณีกิจการไม
สามารถนําตนทุนของสินทรัพยบางสวนหรือทั้งหมดมาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทาง
ภาษี หลักเกณฑทางบัญชีเกี่ยวกับผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวขึ้นอยูกับลักษณะของรายการที่
เกี่ยวของกับการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
Initial recognition of an asset or liability

22

A temporary difference may arise on initial recognition of an asset or liability, for example
if part or all of the cost of an asset will not be deductible for tax purposes. The method of
accounting for such a temporary difference depends on the nature of the transaction which
led to the initial recognition of the asset or liability:
22.1
ในการรวมธุรกิจ กิจการตองรับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดย
จะสงผลกระทบตอจํานวนคาความนิยมหรือจํานวนสวนของมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย
หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่สูงกวาตนทุนในการรวมธุรกิจ (ดูยอ
หนาที่ 19)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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(a)

in a business combination, an entity recognises any deferred tax liability or asset
and this affects the amount of goodwill or the amount of any excess over the cost
of the combination of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's
identifiable assets, liabilities and contingent liabilities (see paragraph 19);

22.2
ถารายการที่เกิดขึ้นกระทบกับกําไรทางบัญชี หรือกําไรทางภาษี กิจการตองรับรูทั้ง
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และรับรูคาใชจายหรือรายไดภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุน (ดูยอหนาที่ 59)

(b)

if the transaction affects either accounting profit or taxable profit, an entity
recognises any deferred tax liability or asset and recognises the resulting deferred
tax expense or income in the income statement (see paragraph 59);

22.3 ถารายการที่เกิดขึ้นไมใชการรวมธุรกิจ และไมสงผลกระทบกับกําไรทางบัญชีและกําไรทาง
ภาษีและถารายการนั้นไมอยูในขอยกเวนที่แสดงไวในยอหนาที่ 15 และ 24 กิจการตอง
รั บ รู สิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี และปรั บ ปรุ ง มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยหรือหนี้สินดวยยอดเดียวกัน อยางไรก็ตามรายการปรับปรุงดังกลาวจะสงผลใหงบ
การเงินลดมีความโปรงใสนอยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมอนุญาตใหกิจการ
รับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังกลาว ไมวาจะเปนการรับรูเมื่อ
เริ่มแรกหรือการรับรูภายหลัง (ดูตัวอยางประกอบขางลาง) นอกจากนี้กิจการยังไมสามารถ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง ที่เกิดกับในบัญชีสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้น เมื่อสินทรัพยนั้นมีการเสื่อมราคา

(c)

if the transaction is not a business combination, and affects neither accounting
profit nor taxable profit, an entity would, in the absence of the exemption provided
by paragraphs 15 and 24, recognise the resulting deferred tax liability or asset and
adjust the carrying amount of the asset or liability by the same amount. Such
adjustments would make the financial statements less transparent. Therefore, this
Standard does not permit an entity to recognise the resulting deferred tax liability
or asset, either on initial recognition or subsequently (see example below).
Furthermore, an entity does not recognise subsequent changes in the unrecognised
deferred tax liability or asset as the asset is depreciated.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
34

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 22.3 (ค)
กิจการตั้งใจจะใชสินทรัพยที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใชงาน 5 ป หลังจากนั้นจะจําหนาย
สินทรัพยนั้นตามมูลคาคงเหลือเปนศูนย อัตราภาษีเงินได เทากับ 40% คาเสื่อมราคาสินทรัพยไม
สามารถถือเปนรายจายทางภาษีได และในการจําหนายสินทรัพย กําไรจากการจําหนายไมตองเสีย
ภาษี และขาดทุนจากการจําหนายเปนรายจายทางภาษีไมได
เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการจะมีรายไดทางภาษีเทากับ 1,000
และตองเสียภาษีเทากับ 400 แตกิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจํานวน
400 เพราะกรณีนี้ เปนผลจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก
ในปตอไปมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเปน 800 หาก กิจการมีรายไดทางภาษีเทากับ 800 กิจการ
ตองเสียภาษีจํานวน 320 แตกิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 320 เพราะ
กรณีนี้เปนผลมาจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก
Example illustrating paragraph 22(c)

An entity intends to use an asset which cost 1,000 throughout its useful life of five years and
then dispose of it for a residual value of nil. The tax rate is 40%. Depreciation of the asset is
not deductible for tax purposes. On disposal, any capital gain would not be taxable and any
capital loss would not be deductible.
As it recovers the carrying amount of the asset, the entity will earn taxable income of 1,000
and pay tax of 400. The entity does not recognise the resulting deferred tax liability of 400
because it results from the initial recognition of the asset.
In the following year, the carrying amount of the asset is 800. In earning taxable income of
800, the entity will pay tax of 320. The entity does not recognise the deferred tax liability of
320 because it results from the initial recognition of the asset.
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23. มาตรฐานเรื่องตราสารทางการเงิน ไดกําหนดใหผูออกตราสารแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ)
จัดประเภทสวนของตราสารที่เปนหนี้สินวาเปนหนี้สิน และสวนที่เปนสวนของทุนวาเปนสวนของ
ทุนในบางประเทศฐานภาษีของสวนประกอบที่เปนหนี้สินในการรับรูเริ่มแรกจะเทากับมูลคาตาม
บัญชีเริ่มแรกของผลรวมของสวนประกอบที่เปนหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีจะเกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบที่เปนทุนและสวนประกอบที่เปนหนี้สินโดย
รับรูแยกจากกัน ดังนั้นกรณีนี้จึงไมอยูในขอยกเวนตามยอหนาที่ 15.2 และกิจการจึงตองรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี นอกจากนี้ยอหนาที่ 61 กําหนดวา กิจการตองบันทึกภาษีเงินได
รอการตั ด บัญ ชี โดยตรงไปที่ สวนของทุน และยอหนา ที่ 58 กําหนดวา กิจการตองบัน ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นภายหลังลงเปนคาใชจายหรือรายได
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุน

23

In accordance with IAS 32 Financial Instruments: Presentation the issuer of a
compound financial instrument (for example, a convertible bond) classifies the
instrument's liability component as a liability and the equity component as equity. In
some jurisdictions, the tax base of the liability component on initial recognition is
equal to the initial carrying amount of the sum of the liability and equity components.
The resulting taxable temporary difference arises from the initial recognition of the
equity component separately from the liability component. Therefore, the exception
set out in paragraph 15(b) does not apply. Consequently, an entity recognises the
resulting deferred tax liability. In accordance with paragraph 61, the deferred tax is
charged directly to the carrying amount of the equity component. In accordance with
paragraph 58, subsequent changes in the deferred tax liability are recognised in the
income statement as deferred tax expense (income).
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ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ข. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษีทุกรายการ โดยรับรูเทากับจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวากําไรทาง
ภาษีจะมีจํ านวนเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชหักภาษี ได ทั้งนี้
กิจการตองไมรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก การรับรู
สินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรกในรายการตอไปนี้
Deductible temporary differences

24

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the
extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible
temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial
recognition of an asset or liability in a transaction that:

24.1

คาความนิยมติดลบที่บันทึกบัญชีเปนรายไดรอการรับรูตามมาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

(a)

is not a business combination; and

(b)

at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit
(tax loss).

24.1 รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ
24.2 ขณะที่บันทึกรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชี และกําไร
(หรือขาดทุน) ทางภาษี
อยางไรก็ตาม หากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา
และ บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา กรณีนี้สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะ
รับรูตามยอหนา 44
However, for deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries,
branches and associates, and interests in joint ventures, a deferred tax asset shall be
recognised in accordance with paragraph 44.
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25.

เปนที่ชัดเจนวา การรับรูหนี้สิน หมายถึง กิจการตองสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชนเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สินในงวดอนาคต ซึ่งมูลคาบางสวนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสีย
ไปนั้นอาจนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู
หนี้สินนั้น ในกรณีเชนนี้ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
กับฐานภาษีของหนี้สิน ดังนั้นสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะเกิดขึ้นเทากับภาษีเงินไดที่
กิจการจะไดรับคืนในอนาคตเมื่อสวนของหนี้สินนั้นสามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษี ใน
ทํ า นองเดี ย วกั น ถ า มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย มี น อ ยกว า ฐานภาษี ผลต า งจะทํ า ให เ กิ ด
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะไดรับคืนในอนาคต

25

It is inherent in the recognition of a liability that the carrying amount will be settled
in future periods through an outflow from the entity of resources embodying
economic benefits. When resources flow from the entity, part or all of their amounts
may be deductible in determining taxable profit of a period later than the period in
which the liability is recognised. In such cases, a temporary difference exists between
the carrying amount of the liability and its tax base. Accordingly, a deferred tax asset
arises in respect of the income taxes that will be recoverable in the future periods
when that part of the liability is allowed as a deduction in determining taxable profit.
Similarly, if the carrying amount of an asset is less than its tax base, the difference
gives rise to a deferred tax asset in respect of the income taxes that will be
recoverable in future periods.

ตัวอยาง(ตัวอยางนี้ไมตรงกับหลักภาษีไทย เนื่องจากตามกฎหมายไทยคาประกันภัยสินคาคาง
จายถือเปนรายจายทางภาษีได)
กิจการบันทึกตนทุนคาประกันสินคาคางจายเปนหนี้สินจํานวน 100 ในการคํานวณภาษี กิจการไม
สามารถนําคาประกันสินคาไปหักเปนคาใชจายไดจนกวาจะจายจริง อัตราภาษี คือ 25%
ในกรณีนี้ฐานภาษีของหนี้สินเปนศูนย (มูลคาตามบัญชี 100 หักดวยมูลคาหนี้สินที่กิจการสามารถ
นําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีไดในอนาคต) เมื่อกิจการจายชําระหนี้สินตามมูลคาตาม
บัญชี จะทําใหกําไรทางภาษีในอนาคตลดลงเทากับ 100 และลดภาษีที่ตองจายในอนาคตลงเทากับ
25 (100 x 25%) ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 0 เปนผลตางชั่วคราวที่ใชหัก
ภาษี ซึ่งมีจํานวนเทากับ 100 ดังนั้นกิจการจึงตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน
25 (100 x 25%) หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะมีกําไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียง
พอที่จะไดรับประโยชนจากการลดลงของจํานวนภาษีที่ตองจายดังกลาว
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
38

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

Example

An entity recognises a liability of 100 for accrued product warranty costs. For tax
purposes, the product warranty costs will not be deductible until the entity pays claims.
The tax rate is 25%.
The tax base of the liability is nil (carrying amount of 100, less the amount that will be
deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods). In settling the
liability for its carrying amount, the entity will reduce its future taxable profit by an
amount of 100 and, consequently, reduce its future tax payments by 25 (100 at 25%).
The difference between the carrying amount of 100 and the tax base of nil is a
deductible temporary difference of 100. Therefore, the entity recognises a deferred tax
asset of 25 (100 at 25%), provided that it is probable that the entity will earn sufficient
taxable profit in future periods to benefit from a reduction in tax payments.
26. ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มี
ดังนี้

26

The following are examples of deductible temporary differences which result in deferred
tax assets:
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26.1 กิจการอาจนําตนทุนผลประโยชนของพนักงานภายหลังการเลิกจางไปหักเปนคาใชจายใน
การคํานวณกําไรทางบัญชี เมื่อพนักงานเริ่มใหบริการกับบริษัท แตจะสามารถนําไปหักเปน
คาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีได ก็ตอเมื่อกิจการจายเงินใหกองทุนหรือเมื่อกิจการ
จายเงินผลประโยชนภายหลังการเลิกจางใหกับพนักงาน (กรณีนี้ กฎหมายไทยใหกระทําได
เฉพาะรายจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนไปตามกฎหมาย) กรณีนี้ผลแตกตางชั่วคราว
เกิดจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของหนี้สินมักมีคา
เปนศูนย ทั้งนี้ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีดังกลาวจะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ซึ่งกิจการจะไดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปของรายจายที่นํามาหักจากกําไร
สุทธิทางภาษีเมื่อกิจการจายเงินสมทบเขากองทุนหรือจายเงินผลประโยชน

(a)

retirement benefit costs may be deducted in determining accounting profit as
service is provided by the employee, but deducted in determining taxable
profit either when contributions are paid to a fund by the entity or when
retirement benefits are paid by the entity. A temporary difference exists
between the carrying amount of the liability and its tax base; the tax base of
the liability is usually nil. Such a deductible temporary difference results in a
deferred tax asset as economic benefits will flow to the entity in the form of a
deduction from taxable profits when contributions or retirement benefits are
paid;

26.2 กิจการตองรับรูตนทุนในการวิจัยเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดที่เกิด
รายการ แตอาจสามารถนําไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน)ในทางภาษีในงวดถัดไป
(โดยทั่วไปตามกฎหมายไทย ตนทุนการวิจัยเปนรายจายทางภาษีไดตามเกณฑสิทธิ) ผลตาง
ระหวางฐานภาษีของตนทุนในการวิจัย (จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนําไปหัก
เปนรายจายในงวดอนาคต) กับมูลคาตามบัญชีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่
ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(b)

research costs are recognised as an expense in determining accounting profit
in the period in which they are incurred but may not be permitted as a
deduction in determining taxable profit (tax loss) until a later period. The
difference between the tax base of the research costs, being the amount the
taxation authorities will permit as a deduction in future periods, and the
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carrying amount of nil is a deductible temporary difference that results in a
deferred tax asset;

26.3 กิจการตองปนสวนตนทุนในการซื้อกิจการใหกับสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับมา เพื่อปรับ
มูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการซื้อ หากกิจการรับรูหนี้สิน ณ วันที่ไดรับมา
แลวแตยังไมสามารถนําตนทุนที่เกี่ยวของไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีได
จะเกิ ด ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี และสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ขึ้ น
นอกจากนี้ สินทรั พย ภาษีเงินได รอการตัด บัญ ชียังสามารถเกิ ดได เมื่อราคายุติ ธรรมของ
สินทรัพยที่ไดรับมามีมูลคาต่ํากวาฐานภาษี ทั้งสองกรณีขางตนจะกอใหเกิดสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งสงผลกระทบตอคาความนิยม (ดูยอหนาที่ 66)

(c) the cost of a business combination is allocated by recognising the identifiable
assets acquired and liabilities assumed at their fair values at the acquisition
date. When a liability assumed is recognised at the acquisition date but the
related costs are not deducted in determining taxable profits until a later
period, a deductible temporary difference arises which results in a deferred
tax asset. A deferred tax asset also arises when the fair value of an
identifiable asset acquired is less than its tax base. In both cases, the resulting
deferred tax asset affects goodwill (see paragraph 66); and
26.4 สินทรัพยบางรายการอาจบันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม โดยที่กิจการ
ไมไดทํารายการปรับปรุงภาษี (ดูยอหนาที่ 20) จึงเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีขึ้น
หากฐานภาษีของสินทรัพยมีมูลคามากกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

(d)

certain assets may be carried at fair value, or may be revalued, without an
equivalent adjustment being made for tax purposes (see paragraph 20). A
deductible temporary difference arises if the tax base of the asset exceeds its
carrying amount.
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27.

การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะทําใหกําไรทางภาษีที่คํานวณสําหรับงวด
อนาคตลดลง อยางไรก็ตามกิจการจะไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปแบบของภาษีเงินได
ที่จายลดลง ก็ตอเมื่อกิจการมีกําไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนํารายการนั้นมาหักได ดังนั้น
กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ก็ตามเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
กิจการจะมีกําไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมาหักได

27

The reversal of deductible temporary differences results in deductions in determining taxable
profits of future periods. However, economic benefits in the form of reductions in tax payments
will flow to the entity only if it earns sufficient taxable profits against which the deductions can
be offset. Therefore, an entity recognises deferred tax assets only when it is probable that taxable
profits will be available against which the deductible temporary differences can be utilised.

28. กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีไดก็ตอเมื่อกิจการมีผล
แตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี สํา หรั บ หน ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษีแ ละหน ว ยภาษีรายเดี ย วกัน ที่
เพียงพอและคาดวาจะสามารถกลับรายการ
28.1 ในงวดเดียวกันการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีในงวดเดียวกัน หรือ
28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิด จากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช
ประโยชนไดซึ่งอาจเปนงวดภาษีในอดีตกหรือในอนาคต (กรณีภาษีไทย จะอนุญาตใหทาง
ภาษีเฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชียอนหลังไปลดกําไร
ทางภาษีที่จะเกิดในอนาคตเทานั้น)
ในกรณีดังกลาว กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษีเกิดขึ้น
28

It is probable that taxable profit will be available against which a deductible temporary
difference can be utilised when there are sufficient taxable temporary differences relating to the
same taxation authority and the same taxable entity which are expected to reverse:
(a)

in the same period as the expected reversal of the deductible temporary difference; or

(b)

in periods into which a tax loss arising from the deferred tax asset can be carried back
or forward.

In such circumstances, the deferred tax asset is recognised in the period in which the deductible
temporary differences arise.
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29.

หากกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีไมเพียงพอ ซึ่งเกิดจากหนวยงานที่จัดเก็บภาษี
และหนวยภาษีเดียวกันไมเพียงพอ กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมาก
เทากับ

29

When there are insufficient taxable temporary differences relating to the same taxation
authority and the same taxable entity, the deferred tax asset is recognised to the extent that:
จํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ที่จัดเก็บภาษีและหนวยภาษีหนวยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับ การกลับรายการ
ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษี ที่เกิดจากสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถยกไปใชประโยชนไดซึ่งอาจเปนงวดในอดีตหรือใน
อนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยใหใชประโยชนไดเฉพาะการนําขาดทุนสุทธิยกมาไม
เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมินวากิจการจะมีกําไร
ทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม กิจการจะไมพิจารณาจํานวนที่เสียภาษีที่เกิดจาก
ผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษีซึ่งคาดวาจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจากสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตนั้นตองอาศัยกําไรทาง
ภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ดังกลาวเชนกัน หรือ

(a)

it is probable that the entity will have sufficient taxable profit relating to the same
taxation authority and the same taxable entity in the same period as the reversal of
the deductible temporary difference (or in the periods into which a tax loss arising
from the deferred tax asset can be carried back or forward). In evaluating whether
it will have sufficient taxable profit in future periods, an entity ignores taxable
amounts arising from deductible temporary differences that are expected to
originate in future periods, because the deferred tax asset arising from these
deductible temporary differences will itself require future taxable profit in order to
be utilised; or

29.1 จํ า นวนที่ เ กิ ด จากการวางแผนภาษี เ พื่ อ ให กิ จ การมี โ อกาสเกิ ด กํ า ไรทางภาษี ใ นงวดที่
เหมาะสมได

(b)

tax planning opportunities are available to the entity that will create taxable profit
in appropriate periods.
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30. การวางแผนภาษี หมายถึง การกระทําที่กิจการทําเพื่อสรางหรือเพิ่มรายไดทางภาษีในงวดใดงวด
หนึ่ง กอนที่ขาดทุนทางภาษียกไปหรือเครดิตภาษีจะสิ้นสุดประโยชน เชน ในบางกรณีที่กิจการ
สามารถสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีไดโดย
30.1 เลือกวาจะจายภาษีจากรายไดดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสดหรือเกณฑคงคาง (ซึ่งการ
เลือกเชนนี้กฎหมายภาษีไทยไมใหกระทํา)
30.2 ยกยอดรายจายทางภาษีบางรายการไปหักกําไรทางภาษีในงวดอื่น
30.3 ขายหรือขายและเชากลับสินทรัพยที่มีราคาเพิ่มขึ้น ในกรณีที่กิจการไมสามารถปรับปรุง
ฐานภาษีเพื่อสะทอนใหเห็นราคาที่เพิ่มขึ้น
30.4 ขายสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดทางภาษี (เชน ในบางประเทศการขายพันธบัตรรัฐบาล
ไมตองเสียภาษี) เพื่อซื้อเงินลงทุนที่กอใหเกิดรายไดที่ตองเสียภาษี
30

Tax planning opportunities are actions that the entity would take in order to create or increase
taxable income in a particular period before the expiry of a tax loss or tax credit carryforward.
For example, in some jurisdictions, taxable profit may be created or increased by:
(a)

electing to have interest income taxed on either a received or receivable basis;

(b)

deferring the claim for certain deductions from taxable profit;

(c)

selling, and perhaps leasing back, assets that have appreciated but for which the tax
base has not been adjusted to reflect such appreciation; and

(d)

selling an asset that generates non-taxable income (such as, in some jurisdictions, a
government bond) in order to purchase another investment that generates taxable
income.

แมวาการวางแผนทางภาษีเปนการยืมกําไรทางภาษีในงวดอนาคตมาเพิ่มกําไรทางภาษีงวดกอน
หนา แตการนําผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษียกมาไปใชประโยชนยังขึ้นอยูกับกําไรทาง
ภาษีในอนาคตซึ่งเกิดจากรายการอื่น ๆ นอกเหนือจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดในอนาคตดวย
Where tax planning opportunities advance taxable profit from a later period to an earlier period,
the utilisation of a tax loss or tax credit carryforward still depends on the existence of future
taxable profit from sources other than future originating temporary differences.

31. มื่อกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมาไมนาน ใหพิจารณาแนวทางในยอหนาที่ 35 และ 36
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31

When an entity has a history of recent losses, the entity considers the guidance in paragraphs 35
and 36.

32.

(ยอหนานีไ้ มใช) 32

[Deleted]

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก
33. กรณีหนึ่งที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอาจเกิดขึ้นเมื่อกิจการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก
เชน กิจการไดรับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพยจากรัฐบาล ซึ่งกิจการไมตองเสียภาษีจากรายรับ
ดังกลาว และกิจการนํารายรับดังกลาวไปหักจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย แตในทางภาษี
กิจการไมสามารถนํามูลคาเงินอุดหนุนมาหักจากมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพย (ซึ่งเทากับฐาน
ภาษี) มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยต่ํากวาฐานภาษีจะและทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหัก
ภาษี หรือในกรณีนี้กิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการตัดบัญชี ซึ่งทําให
เกิดผลตางระหวางรายไดรอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซึ่งมีคาเปนศูนย จึงทําใหเกิดเปนผล
แตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีอีกดวย ทั้งนี้ไมวากิจการจะใชหลักเกณฑการนําเสนออยางไรก็ตาม
กิจการไมสามารถรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีได ตามเหตุผลที่ไดกลาวไว
แลวใน ยอหนาที่ 22
Initial recognition of an asset or liability

33

One case when a deferred tax asset arises on initial recognition of an asset is when a non-taxable
government grant related to an asset is deducted in arriving at the carrying amount of the asset
but, for tax purposes, is not deducted from the asset's depreciable amount (in other words its tax
base); the carrying amount of the asset is less than its tax base and this gives rise to a deductible
temporary difference. Government grants may also be set up as deferred income in which case
the difference between the deferred income and its tax base of nil is a deductible temporary
difference. Whichever method of presentation an entity adopts, the entity does not recognise the
resulting deferred tax asset, for the reason given in paragraph 22.

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช
34. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยก
ไป และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา กําไรทางภาษีใน
อนาคตของกิจการจะเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยัง
ไมไดใชมาใชประโยชนได
Unused tax losses and unused tax credits
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34

A deferred tax asset shall be recognised for the carryforward of unused tax losses
and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be
utilised.

35. หลักเกณฑที่ใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมใช เปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษี แตทั้งนี้การที่กิจการมีผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใช เปนหลักฐานที่แสดงวากิจการอาจจะไมมีกําไรทางภาษีในอนาคต ดังนั้น
หากกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมา กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชได ก็ตอเมื่อกิจการมี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานใหเชื่อไดวากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได
ในกรณี ข า งต น ย อ หน า ที่ 82 ได กํ า หนดไว ว า กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ มู ล ค า ของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูรายการ
35
The criteria for recognising deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax
losses and tax credits are the same as the criteria for recognising deferred tax assets arising from
deductible temporary differences. However, the existence of unused tax losses is strong evidence that
future taxable profit may not be available. Therefore, when an entity has a history of recent losses, the
entity recognises a deferred tax asset arising from unused tax losses or tax credits only to the extent that
the entity has sufficient taxable temporary differences or there is convincing other evidence that
sufficient taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be
utilised by the entity. In such circumstances, paragraph 82 requires
36. กิจการตองใชหลักเกณฑทุกขอตอไปนี้ในการประเมินความนาจะเปนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ไมไดใชมาใชประโยชนได
หรือไม
36.1 พิจารณาวากิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกิดจากหนวยงานที่จัดเก็บภาษี
และหนวยงานภาษีเดียวกัน เพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยัง
ไมไดใชมาใชประโยชนไดกอนที่จะหมดอายุหรือไม

36

An entity considers the following criteria in assessing the probability that taxable
profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can
be utilised:
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(a)

whether the entity has sufficient taxable temporary differences relating to the
same taxation authority and the same taxable entity, which will result in
taxable amounts against which the unused tax losses or unused tax credits can
be utilised before they expire;

36.2 พิจารณาวากิจการมีความเปนไปไดวาจะมีกําไรทางภาษีกอนที่ผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชจะหมดอายุหรือไม

(b)

whether it is probable that the entity will have taxable profits before the
unused tax losses or unused tax credits expire;

36.3 พิจารณาวาผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชที่กิจการมีอยู เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุได
และเหตุการณนั้นไมนาจะเกิดขึ้นอีก

(c)

whether the unused tax losses result from identifiable causes which are
unlikely to recur; and

36.4 พิจารณาวากิจการมีโอกาสวางแผนภาษี (ดูยอหนาที่ 30) เพื่อสรางกําไรทางภาษีให
เกิดขึ้นในงวดที่ยังสามารถนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมา
ใชประโยชนไดหรือไม

(d)

whether tax planning opportunities (see paragraph 30) are available to the
entity that will create taxable profit in the period in which the unused tax
losses or unused tax credits can be utilised.

หากไมมีความเชื่อมั่นคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีที่มากพอที่จะทําใหเกิดโอกาสการ
ใชประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชทั้งหมด กิจการไมควร
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับสวนนั้น

To the extent that it is not probable that taxable profit will be available against which
the unused tax losses or unused tax credits can be utilised, the deferred tax asset is not
recognised.

ารนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูมาประเมินใหม
37. กิจการตองนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูมาประเมินใหม ณ วันที่ในงบดุล
แตละงวด และกิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นไดตามจํานวนที่แนใจวา
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กิจการจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมร็ดังกลาว เชน
สถานการณ ท างการค า ที่ ดี ขึ้ น ส ง ผลให กิ จ การมี กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะรั บ รู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 หรือ 34 อีก
ตั ว อย า งหนึ่ ง คื อ การประเมิ น สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ณ วั น ที่ ร วมธุ ร กิ จ หรื อ
ภายหลังการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 67 และ 68)
Re-assessment of unrecognised deferred tax assets

37

At each balance sheet date, an entity re-assesses unrecognised deferred tax assets. The
entity recognises a previously unrecognised deferred tax asset to the extent that it has
become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be
recovered. For example, an improvement in trading conditions may make it more probable
that the entity will be able to generate sufficient taxable profit in the future for the deferred
tax asset to meet the recognition criteria set out in paragraph 24 or 34. Another example is
when an entity re-assesses deferred tax assets at the date of a business combination or
subsequently (see paragraphs 67 and 68).

เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
38. ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นเมื่อมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม
หรือสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ซึ่งหมายรวมถึงสวนแบงของบริษัทใหญ หรือสวนแบงของผู
ลงทุนในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย สาขา บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ซึ่งรวมถึงมูลคาตาม
บัญชีของคาความนิยมดวย) มีจํานวนแตกตางจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือสวนไดเสีย(ซึ่งมัก
เทากับศูนย) ผลแตกตางนี้อาจเกิดขึ้นไดจากหลายสถานการณ เชน
Investments in subsidiaries, branches and associates and
interests in joint ventures

38

Temporary differences arise when the carrying amount of investments in subsidiaries,
branches and associates or interests in joint ventures (namely the parent or investor's share
of the net assets of the subsidiary, branch, associate or investee, including the carrying
amount of goodwill) becomes different from the tax base (which is often cost) of the
investment or interest. Such differences may arise in a number of different circumstances,
for example:
38.1

บริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และกิจการรวมคามีกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
48

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

(a)

the existence of undistributed profits of subsidiaries, branches, associates and joint
ventures;

38.2 การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กรณีที่บริษัทใหญและบริษัท
ยอยตั้งอยูคนละประเทศ

(b)

changes in foreign exchange rates when a parent and its subsidiary are based in
different countries; and

38.3 การลดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมใหเทากับมูลคาที่จะไดรับคืน

(c)

a reduction in the carrying amount of an investment in an associate to its
recoverable amount.

ในงบการเงินรวม ผลแตกตางชั่วคราวอาจตางจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ ถาบริษัทใหญบันทึกเงินลงทุนดวยราคาทุนหรือมูลคาที่ตี
ราคาใหม

In consolidated financial statements, the temporary difference may be different from the
temporary difference associated with that investment in the parent's separate financial
statements if the parent carries the investment in its separate financial statements at cost or
revalued amount.
39. กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ทุกรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาและบริษัทรวม และสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา ยกเวนเมื่อเขาเงื่อนไขทั้ง 2 ขอ ตอไปนี้
39.1 บริษัทใหญ ผูลงทุนหรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราวได และ
39.2 มีความเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล
39

An entity shall recognise a deferred tax liability for all taxable temporary differences associated
with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint ventures, except
to the extent that both of the following conditions are satisfied:
(a)

the parent, investor or venturer is able to control the timing of the reversal of the
temporary difference; and

(b)

it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
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40.

ในกรณีที่บริษัทใหญเปนผูควบคุมนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทใหญจึง
สามารถควบคุมเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนนั้นไดดวย
(รวมถึงผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไมไดจัดสรรและจากผลตางในการแปลงคา
เงินตราตางประเทศ) นอกจากนี้ ในทางปฎิบัติ บริษัทใหญมักจะไมสามารถประเมินจํานวนภาษี
เงินไดที่จะตองจายได เมื่อมีการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว ดังนั้นเมื่อบริษัทใหญตัดสินใจ
วาจะยังไมมีการจัดสรรกําไรของบริษัทใหญยอยในระยะเวลาอนาคตอันใกล บริษัทจึงไมตอง
รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ขอกําหนดในยอหนานี้สามารถนําไปประยุกตกับเงิน
ลงทุนในสาขาได

40

As a parent controls the dividend policy of its subsidiary, it is able to control the timing of
the reversal of temporary differences associated with that investment (including the
temporary differences arising not only from undistributed profits but also from any foreign
exchange translation differences). Furthermore, it would often be impracticable to
determine the amount of income taxes that would be payable when the temporary
difference reverses. Therefore, when the parent has determined that those profits will not
be distributed in the foreseeable future the parent does not recognise a deferred tax
liability. The same considerations apply to investments in branches.

41. กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชดําเนินการ (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 30 เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ)
หากกําไรขาดทุนทางภาษีของกิจการวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ตางกัน (ซึ่งมีผลใหฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการตางกันดวย) วัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ตางกัน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวซึ่งทําใหกิจการตองรับรู
หนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูเงื่อนไขตามยอหนาที่ 24ดวย) และจะรับรู
เปนรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58)

41

The non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional currency
(see IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates). If the entity's taxable
profit or tax loss (and, hence, the tax base of its non-monetary assets and liabilities) is
determined in a different currency, changes in the exchange rate give rise to temporary
differences that result in a recognised deferred tax liability or (subject to paragraph 24)
asset. The resulting deferred tax is charged or credited to profit or loss (see paragraph 58).
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42. ผูลงทุนในบริษัทรวม ไมสามารถควบคุมกิจการนั้นได และมักจะไมสามารถกําหนดนโยบายการ
จายเงินปนผลได ดังนั้นถาไมมีขอตกลงพิเศษที่หามจายเงินปนผล ผูลงทุนตองรับรูหนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนใน
บริษัทรวม ในบางกรณีผูลงทุนอาจไมสามารถประเมินจํานวนภาษีเงินไดที่จะตองชําระในกรณีที่
ไดรับประโยชนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคาได แตสามารถประเมินจํานวนขั้นต่ําและระบุไดวา
ภาษีที่ตองจายเทากับหรือสูงกวาจํานวนขั้นต่ําได ซึ่งในกรณีนี้จะใชจํานวนที่ประเมินนี้ ในการ
บันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

42

An investor in an associate does not control that entity and is usually not in a position to
determine its dividend policy. Therefore, in the absence of an agreement requiring that the
profits of the associate will not be distributed in the foreseeable future, an investor
recognises a deferred tax liability arising from taxable temporary differences associated
with its investment in the associate. In some cases, an investor may not be able to
determine the amount of tax that would be payable if it recovers the cost of its investment
in an associate, but can determine that it will equal or exceed a minimum amount. In such
cases, the deferred tax liability is measured at this amount.

43. ขอตกลงระหวางผูรวมคาในกิจการรวมคามักเกี่ยวของกับการแบงปนกําไรและมติในการแบงปน
กําไรวาตองไดรับการอนุมัติเปนเอกฉันทหรืออนุมัติโดยเสียงสวนใหญตามจํานวนที่ระบุ หากผู
รวมคาสามารถควบคุมการแบงปนกําไรไดและมีความเปนไปไดวากิจการจะไมมีการแบงปน
กําไรในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต ผูรวมคาไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

43

The arrangement between the parties to a joint venture usually deals with the sharing of
the profits and identifies whether decisions on such matters require the consent of all the
venturers or a specified majority of the venturers. When the venturer can control the
sharing of profits and it is probable that the profits will not be distributed in the foreseeable
future, a deferred tax liability is not recognised.

44. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา ก็ตอเมื่อเปนไปไดคอนขางแนวา
44.1 มีการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ ที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชน
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44

An entity shall recognise a deferred tax asset for all deductible temporary differences
arising from investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in
joint ventures, to the extent that, and only to the extent that, it is probable that:
(a)

the temporary difference will reverse in the foreseeable future; and

(b)

taxable profit will be available against which the temporary difference can be
utilised.

45. ในการตัดสินใจวา กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกตางชั่วคราว
ที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียใน
กิจการรวมคาหรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 ถึง 31

45

In deciding whether a deferred tax asset is recognised for deductible temporary differences
associated with its investments in subsidiaries, branches and associates, and its interests in
joint ventures, an entity considers the guidance set out in paragraphs 28 to 31.

การวัดมูลคา Measurement
46. กิจการตองวัดมูลคาหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดประจํางวดสําหรับงวดปจจุบันและ
งวดกอนตามมูลคาที่คาดวาจะตองจายชําระแก (หรือไดรับคืนจาก) หนวยงานจัดเก็บภาษี
โดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บังคับใชอยูหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ
วันที่ในงบดุล

46

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be
measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation
authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or
substantively enacted by the balance sheet date.

47. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ดวยอัตราภาษีที่คาดวา
งวดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรืองวดที่
กิจการคาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี เชน ไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ โดยอิงตามอัตรา
ภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะใช ณ
วันที่ในงบดุลที่เกี่ยวของ
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47

Deferred tax assets and liabilities shall be measured at the tax rates that are
expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is
settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively
enacted by the balance sheet date.

48. กิจการมักจะวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวดและสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชแลว แตในบาง
ประเทศ การประกาศใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาล ก็มีผลกระทบสําคัญ
ตอการบังคับใชที่เกิดขึ้นในหลายเดือนตอมา ในกรณีเชนนี้ กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยและ
หนี้สินภาษีเงินไดโดยใชอัตรา (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาลประกาศสําหรับงวดที่
เหมาะสม

48

Current and deferred tax assets and liabilities are usually measured using the tax rates
(and tax laws) that have been enacted. However, in some jurisdictions,
announcements of tax rates (and tax laws) by the government have the substantive
effect of actual enactment, which may follow the announcement by a period of
several months. In these circumstances, tax assets and liabilities are measured using
the announced tax rate (and tax laws).

49.

ถามีการใชอัตราภาษีแตกตางกันสําหรับรายไดที่ตองเสียภาษีแตละระดับ กิจการตองวัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดวาจะตองใชกับกําไร
ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กิจการคาดวาจะเกิดจากกลับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราว

49

When different tax rates apply to different levels of taxable income, deferred tax
assets and liabilities are measured using the average rates that are expected to apply
to the taxable profit (tax loss) of the periods in which the temporary differences are
expected to reverse.

50. (ยอหนานี้ไมใช)

50

[Deleted]

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
53

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

51. การวัดมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ต อ งสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ผลทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จริ ง จากการใช ว า จะได รั บ ประโยชน จ าก
สินทรัพย หรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชีซึ่งกิจการคาดการณไว ณ วันที่ในงบ
ดุล

51

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect
the tax consequences that would follow from the manner in which the entity
expects, at the balance sheet date, to recover or settle the carrying amount of its
assets and liabilities.

52. ในบางประเทศ การใชประโยชนจากสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินของกิจการ อาจสงผลกระทบ
ตอรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้
52.1 อัตราภาษีที่ที่กิจการตองใชเมื่อเกิดการใชประโยชนจากสินทรัพย หรือจายชําระหนี้สิน ตาม
มูลคาตามบัญชี
52.2 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน

52

In some jurisdictions, the manner in which an entity recovers (settles) the carrying
amount of an asset (liability) may affect either or both of:
(a)

the tax rate applicable when the entity recovers (settles) the carrying amount
of the asset (liability); and

(b)

the tax base of the asset (liability).

ในกรณีนี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษีและฐานภาษี ที่สอดคลองกับการใชประโยชนจากสินทรัพยหรือ
การจายชําระหนี้สิน ตามที่กิจการคาดไว

In such cases, an entity measures deferred tax liabilities and deferred tax assets using
the tax rate and the tax base that are consistent with the expected manner of recovery
or settlement.
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ตัวอยาง ก (ตัวอยาง ก นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวางอัตราภาษี
จากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)
สินทรัพยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 แตมีฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นนี้มีขอสังเกตวา กรณีที่มี
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยกิจการคํานวณภาษีโดยใชอัตราภาษีรอยละ 20 ซึ่งไมเทากับอัตราภาษี
ในกรณีอื่นที่เสียภาษีอัตรารอยละ 30
ตามตัวอยาง กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 8 (คํานวณจาก 40 คูณ รอยละ20)
หากกิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยโดยจะไมใชงานอีก และกิจการจะรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีเทากับ 12 (คํานวณจาก 40 คูณรอยละ30) หากกิจการคาดวาจะไมขายสินทรัพย แตจะใช
ประโยชนจากสินทรัพยมูลคาตามบัญชีโดยการใชงานสินทรัพยนั้นแทน
Example A

An asset has a carrying amount of 100 and a tax base of 60. A tax rate of 20% would
apply if the asset were sold and a tax rate of 30% would apply to other income.
The entity recognises a deferred tax liability of 8 (40 at 20%) if it expects to sell the
asset without further use and a deferred tax liability of 12 (40 at 30%) if it expects to
retain the asset and recover its carrying amount through use.
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ตัวอยาง ข (ตัวอยางนี้ใหอางอิงไดกับมาตรา 65 ทวิ(3) แหงประมวลรัษฎากร อยางไรก็ตามก็
ใชไมไดกับกรณีประเทศไทย เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
โดยคํานวณจากราคาขายหักดวยตนทุนทางภาษี)
สินทรัพยราคาทุน 100 มีมูลคาตามบัญชี 80 ซึ่งกิจการไดตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 150 และไมได
ทํารายการปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงคทางภาษีสําหรับการตีราคาสินทรัพยนี้
คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพยเทากับ 30 และอัตราภาษีคือรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ใน
กรณีนี้มีขอสังเกตวาถากิจการจําหนายสินทรัพยไดสูงกวาราคาทุน กิจการตองนําคาเสื่อมราคาสะสม
ทางภาษีจํานวน 30 มารวมเปนกําไรทางภาษี แตสวนของรายรับที่สูงกวาตนทุนนั้นไมตองนํามาเสีย
ภาษี
ฐานภาษีของสินทรัพยคือ 70 และผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีคือ 80 (เกิดจากการนํามูลคา
สิน ทรั พ ยที่ตี ราคาใหม 150 ลบดว ยฐานภาษี ของสิน ทรั พย 70) ถ า กิ จ การคาดว า จะไมจํ า หน า ย
สินทรัพยแตจะใชงานสินทรัพยจนครบอายุสินทรัพยกิจการตองมีรายไดทางภาษีจํานวนถึง 150 แต
ทั้งนี้กิจการมีรายจายคาเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70 ในการนี้ทําใหคํานวณหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีไดเทากับ 24 (คํานวณจาก 80 คูณรอยละ 30)
หากกิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยนั้นไปในทันที โดยไดรับเงินคาจําหนาย 150 หนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีคํานวณไดดังนี้

คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
กําไรสวนที่เกินตนทุน
รวม

ผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษี
อัตราภาษี
30
30%
50
- 080

หนี้สิน
ภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
9
9

(หมายเหตุ : ยอหนาที่ 61 กําหนดไววา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสวนที่เพิ่มขึ้น จากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกหักโดยตรงกับสวนของเจาของ)
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Example B

An asset with a cost of 100 and a carrying amount of 80 is revalued to 150. No equivalent
adjustment is made for tax purposes. Cumulative depreciation for tax purposes is 30 and the tax
rate is 30%. If the asset is sold for more than cost, the cumulative tax depreciation of 30 will be
included in taxable income but sale proceeds in excess of cost will not be taxable.
The tax base of the asset is 70 and there is a taxable temporary difference of 80. If the entity
expects to recover the carrying amount by using the asset, it must generate taxable income of 150,
but will only be able to deduct depreciation of 70. On this basis, there is a deferred tax liability of
24 (80 at 30%). If the entity expects to recover the carrying amount by selling the asset
immediately for proceeds of 150, the deferred tax liability is computed as follows:

Taxable
Temporary
Difference

Tax Rate

Deferred
Tax
Liability

Cumulative tax
depreciation

30

30%

9

Proceeds in
excess of cost

50

nil

–

Total

80

9

(note: in accordance with paragraph 61, the additional deferred tax that arises on the revaluation
is charged directly to equity)
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ตัวอยาง ค (ตัวอยาง ค นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวางอัตราภาษี
จากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)
ตัวอยางนี้เหมือนกรณีของตัวอยาง ข ยกเวนในกรณีถากิจการขายสินทรัพยราคาสูงกวาราคาทุน ตอง
นําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเปนกําไรทางภาษี (อัตราภาษีเทากับรอยละ 30) สวนกําไรจาก
การจําหนายที่คํานวณจากราคาขาย 150 หักตนทุนที่ปรับปรุงดวยภาวะเงินเฟอจํานวน 110 เสียภาษี
ที่ มีอัตราภาษีเทากับรอยละ 40
ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการใชงานสินทรัพย กิจการตองมี
รายไดทางภาษีไดเทากับ 150 แตกิจการจะมีรายจายที่เกี่ยวของทางภาษีในรูปคาเสื่อมราคาไดเพียง
70 ซึ่งตรงนี้สรุปไดวาฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่หักภาษีได
เทากับ 80 และมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 24 (คํานวณจากการนํา 80 คูณกับรอยละ
30) ซึ่งเทากับในกรณีของตัวอยาง ข
ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการจําหนายสินทรัพยทันทีที่ราคา
150 กิจการสามารถหักตนทุนที่ปรับปรุงดวยอัตราเงินเฟอไดที่ 110 ทําใหเกิดกําไรสุทธิเทากับ 40
ซึ่งตองเสียภาษีที่อัตรา รอยละ 40 แตนอกจากนี้ คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 30 จะถูกนําไปรวมเปน
กําไรทางภาษีซึ่งตองเสียภาษีที่อัตรารอยละ 30 ดังนั้นจึงสรุปไดวาฐานภาษีคือ 80 (เกิดจากนํา 110
หัก 30) และมีผลแตกตางชั่วคราวทางภาษีเทากับ 70 และมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ
25 (เกิดจากการนํา 40 คูณรอยละ 40 บวกกับ 30 คูณรอยละ 30) อยางไรก็ดี หากวิธีการคํานวณ
ฐานภาษี หาได ย ากกว า ที่ แ สดงในตั ว อย า ง ผูอ า นอาจพิจ ารณาหลั ก การพื้ น ฐานตามย อ หน า ที่ 10
ประกอบ
(หมายเหตุ : ยอหนาที่ 61 กําหนดไววา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สวนที่เพิ่มขึ้น จากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกหักโดยตรงในสวนของเจาของ)
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Example C
The facts are as in example B, except that if the asset is sold for more than cost, the cumulative
tax depreciation will be included in taxable income (taxed at 30%) and the sale proceeds will be
taxed at 40%, after deducting an inflation-adjusted cost of 110.
If the entity expects to recover the carrying amount by using the asset, it must generate taxable
income of 150, but will only be able to deduct depreciation of 70. On this basis, the tax base is 70,
there is a taxable temporary difference of 80 and there is a deferred tax liability of 24 (80 at
30%), as in example B.
If the entity expects to recover the carrying amount by selling the asset immediately for proceeds
of 150, the entity will be able to deduct the indexed cost of 110. The net proceeds of 40 will be
taxed at 40%. In addition, the cumulative tax depreciation of 30 will be included in taxable
income and taxed at 30%. On this basis, the tax base is 80 (110 less 30), there is a taxable
temporary difference of 70 and there is a deferred tax liability of 25 (40 at 40% plus 30 at 30%).
If the tax base is not immediately apparent in this example, it may be helpful to consider the
fundamental principle set out in paragraph 10.
(note: in accordance with paragraph 61, the additional deferred tax that arises on the revaluation
is charged directly to equity)
52ก ในบางประเทศ กิจการตองจายภาษีเงินไดในอัตราที่สูงกวา หรือต่ํากวาอัตราปกติ ถากิจการนํา
กําไรสุทธิหรือกําไรสะสมสวนหนึ่งหรือทั้งหมด ไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุนของกิจการ
และในบางประเทศ กิจการอาจขอคืนภาษีเงินไดรอรับคืน หรือตองจายภาษีเงินได ถากิจการ
นํากําไรสุทธิหรือกําไรสะสมบางสวน หรือทั้งหมดไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุนของ
กิจการ ในทั้งสองกรณีนี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวด
และสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ดวยอัตราภาษีที่ยังใชกับกําไรที่ไมได
จัดสรร
52A

In some jurisdictions, income taxes are payable at a higher or lower rate if part or all of the net profit or
retained earnings is paid out as a dividend to shareholders of the entity. In some other jurisdictions,
income taxes may be refundable or payable if part or all of the net profit or retained earnings is paid out
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as a dividend to shareholders of the entity. In these circumstances, current and deferred tax assets and
liabilities are measured at the tax rate applicable to undistributed profits.

52ข ในกรณีที่อธิบายไวในยอหนาที่ 52ก กิจการจะตองรับรูผลทางภาษีสําหรับเงินปนผล เมื่อกิจการ
รับรูหนี้สินเงินปนผลคางจาย ผลกระทบทางภาษีในเรื่องเงินปนผลมีความสัมพันธกับรายการ
หรือเหตุการณในอดีตมากกวาการจัดสรรเงินแกเจาของ ดังนั้นกิจการจึงตองรับรูภาษีเงินได
สําหรับเงินปนผล ในกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดที่กําหนดไวในยอหนาที่ 58 ยกเวนกรณี
ที่ภาษีของเงินปนผลนั้นเกิดจากเหตุการณตามที่ระบุไวใน ยอหนาที่ 58.1และ 58.2

52B

In the circumstances described in paragraph 52A, the income tax consequences of
dividends are recognised when a liability to pay the dividend is recognised. The income
tax consequences of dividends are more directly linked to past transactions or events than
to distributions to owners. Therefore, the income tax consequences of dividends are
recognised in profit or loss for the period as required by paragraph 58 except to the extent
that the income tax consequences of dividends arise from the circumstances described in
paragraph 58(a) and (b).

ตัวอยาง ประกอบยอหนาที่ 52ก และ 52ข (ตัวอยางนี้ไมตรงกับขอกฎหมายไทย เนื่องจาก
ตัวอยางนี้สมมติวาอัตราภาษีสําหรับกําไรสะสมไมจัดสรรสูงกวาอัตราภาษีสําหรับกําไรสะสม
จัดสรร)
ตัวอยางตอไปนี้ เปนตัวอยางเกี่ยวกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวด และ
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของกิจการ ในประเทศที่กิจการตองจายภาษีเงินได
สําหรับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรในอัตราที่สูงกวาปกติ (เชน อัตรารอยละ 50) โดยกิจการสามารถ
ขอคืนภาษีไดเมื่อกิจการมีการจัดสรรกําไร อัตราภาษีสําหรับกําไรที่จัดสรรแลวคือ 35% ณ วันที่ในงบ
ดุล 31 ธันวาคม 25X1 กิจการไมรับรูหนี้สินสําหรับเงินปนผลที่เสนอหรือประกาศจายภายหลังวันที่
ในงบดุล ดังนั้นกิจการจึงรับรูเงินปนผลสําหรับป 25X1 กําไรที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับป 25X1
คือ 100,000 โดยมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีสุทธิสําหรับป 25X1 คือ 40,000
กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวด และคาใชจายภาษีเงินไดประจํางวด จํานวน 50,000 ทั้งนี้
กิจการยังไมตองรับรูสินทรัพยที่กิจการอาจไดรับจากการไดเงินคืนบางสวน(จากหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี)เมื่อไดจายเงินปนผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการยังรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และ
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 20,000 (มาจาก 40,000 คูณรอยละ 50) ซึ่งแสดงถึง
จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายเมื่อใชประโยชนจากสินทรัพยหรือชําระหนี้สิน โดยอิงตามอัตรา
ภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
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ภายหลังจากวันที่ในงบดุล คือวันที่ 15 มีนาคม 25X 2 กิจการรับรูเงินปนผล 10,000 ซึ่งเปนเงินปน
ผลจากกําไรจากการดําเนินงานของงวดกอน โดยรับรูเปนหนี้สิน
ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการตองรับรูเงินภาษีไดคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษี 1,500 (มาจาก
15% ของเงินปนผลที่รับรูเปนหนี้สินแลว) โดยรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวด และในที่กระ
ไดภาษีเงินไดประจํา งวดจํา นวนเทา กันโดยนํามาหักจากคาใชจา ยภาษีเงินไดประจํา งวดสําหรับ ป
25X2

Example illustrating paragraphs 52A and 52B
The following example deals with the measurement of current and deferred tax assets
and liabilities for an entity in a jurisdiction where income taxes are payable at a higher
rate on undistributed profits (50%) with an amount being refundable when profits are
distributed. The tax rate on distributed profits is 35%. At the balance sheet date, 31
December 20X1, the entity does not recognise a liability for dividends proposed or
declared after the balance sheet date. As a result, no dividends are recognised in the
year 20X1. Taxable income for 20X1 is 100,000. The net taxable temporary difference
for the year 20X1 is 40,000.
The entity recognises a current tax liability and a current income tax expense of
50,000. No asset is recognised for the amount potentially recoverable as a result of
future dividends. The entity also recognises a deferred tax liability and deferred tax
expense of 20,000 (40,000 at 50%) representing the income taxes that the entity will
pay when it recovers or settles the carrying amounts of its assets and liabilities based
on the tax rate applicable to undistributed profits.
Subsequently, on 15 March 20X2 the entity recognises dividends of 10,000 from
previous operating profits as a liability.
On 15 March 20X2, the entity recognises the recovery of income taxes of 1,500 (15%
of the dividends recognised as a liability) as a current tax asset and as a reduction of
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Example illustrating paragraphs 52A and 52B
current income tax expense for 20X2.
53.

53

กิจการตองไมคิดลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี

Deferred tax assets and liabilities shall not be discounted.

54.

การคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะเชื่อถือไดก็ตอเมื่อกิจการจัดทํา
ตารางแสดงรายละเอียดของเวลาที่กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวแตละรายการ ใน
หลายกรณี ตารางดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซอนมากเกินไป ดังนั้น
มาตรฐานฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หาก
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหคิดลดได (แตไมบังคับใหคิดลด) ก็จะทําใหงบการเงินไม
สามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางกิจการตางๆ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะไมกําหนด
หรืออนุญาตใหมีการคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

54

The reliable determination of deferred tax assets and liabilities on a discounted
basis requires detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary
difference. In many cases such scheduling is impracticable or highly complex.
Therefore, it is inappropriate to require discounting of deferred tax assets and
liabilities. To permit, but not to require, discounting would result in deferred tax
assets and liabilities which would not be comparable between entities. Therefore,
this Standard does not require or permit the discounting of deferred tax assets
and liabilities.

55. กิจการคํานวณผลแตกตางชั่วคราวโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินแมวา
มูลคาตามบัญชีนั้นจะไดมาจากการคิดลด ยกตัวอยางเชน กรณีของภาระผูกพันผลประโยชน
หลังออกจากงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชนตอบแทนพนักงาน)

55

Temporary differences are determined by reference to the carrying amount of an
asset or liability. This applies even where that carrying amount is itself
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determined on a discounted basis, for example in the case of retirement benefit
obligations (see IAS 19 Employee Benefits).
56. กิจการตองทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบดุล
ของแตละงวด และกิจการควรลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลง เมื่อกิจการเห็นวาไมนาจะมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไปวา กิจการจะมีกําไรทาง
ภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดมาใชประโยชน
ได ทั้งนี้การปรับลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ลงนั้น กิจการตองกลับรายการให
เหลือจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียง

56

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at each
balance sheet date. An entity shall reduce the carrying amount of a deferred
tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable
profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax
asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it
becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

การรับรูภาษีเงินไดในงวดปจจุบันประจํางวด และ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
57. การบัญชีสําหรับภาษีเงินไดประจํางวดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งเปนผลมาจากรายการ
บัญ ชี หรือเหตุ การณอื่นๆ ตองสอดคลองกับการบัญ ชีสําหรับรายการบัญชี หรือเหตุการณ
เหลานั้น ดังจะกลาวเสริมถึงหลักการนี้ไวในยอหนาที่ 58 ถึง 68 ค
Recognition of current and deferred tax

57

Accounting for the current and deferred tax effects of a transaction or other event is
consistent with the accounting for the transaction or event itself. Paragraphs 58 to
68C implement this principle.
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งบกําไรขาดทุน
58.

กิจการตองรับรูภาษีเงินไดประจํางวดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือ
คาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น
จากรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
58.1 รายการบัญชีหรือเหตุการณที่กิจการรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูเปนเจาของในงวด
บัญชีเดียวกันหรือตางกัน (ดูยอหนาที่ 61 ถึง 65)
58.2 การรวมกิจการ (ดูยอหนาที่ 66 ถึง 68)
Income statement

58

Current and deferred tax shall be recognised as income or an expense and
included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax
arises from:
(a)

a transaction or event which is recognised, in the same or a different
period, directly in equity (see paragraphs 61 to 65); or

(b)

a business combination (see paragraphs 66 to 68).

59. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสวนใหญ เกิดขึ้นเมื่อ
กิจการนํารายไดหรือคาใชจายมารวมคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แตนํารายไดหรือ
คาใชจายไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีในงวดบัญชีที่แตกตางไป กิจการจึงตองรับรู
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ยกตัวอยางเชน

59 Most deferred tax liabilities and deferred tax assets arise where income or
expense is included in accounting profit in one period, but is included in taxable
profit (tax loss) in a different period. The resulting deferred tax is recognised in
the income statement. Examples are when:
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59.1 รายไดดอกเบี้ย คาลิขสิทธิ์ และเงินปนผลที่กิจการมีสิทธิไดรับและนําไปรวมในกําไรทาง
บัญชีตามเกณฑการจัดสรรรายไดตามสัดสวนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
เรื่องรายได แตนําไปรวมในกําไร (หรือ ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑเงินสด (กฎหมาย
ภาษีอากรไทยกําหนดใหใชเกณฑสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี)

(a)

interest, royalty or dividend revenue is received in arrears and is included in
accounting profit on a time apportionment basis in accordance with IAS 18
Revenue, but is included in taxable profit (tax loss) on a cash basis; and

59.2 ตนทุนของสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งกิจการตองบันทึกเปนรายจายฝายทุน ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตนและกิจการตองบันทึกคาตัดจําหนายในงบ
กําไรขาดทุน แตกิจการจะหักเปนคาใชจายทางภาษีทั้งจํานวนเมื่อรายจายนั้นเกิดขึ้น (แต
กรณีนี้ประมวลรัษฎากรกําหนดหลักเกณฑใหหักคาใชจายทางภาษีได ตามมาตรา 65ทวิ
(2))

(b)

costs of intangible assets have been capitalised in accordance with IAS 38
Intangible Assets and are being amortised in the income statement, but were
deducted for tax purposes when they were incurred.

60.

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อาจเปลี่ยนแปลงไดแมวา
มูลคาของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของจะไมเปลี่ยนแปลงก็ตาม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นไดจากตัวอยางดังตอไปนี้
60.1
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2
การประเมินประโยชนที่จะไดรับคืนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม หรือ
60.3
การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย

60

The carrying amount of deferred tax assets and liabilities may change even
though there is no change in the amount of the related temporary differences.
This can result, for example, from:
(a)

a change in tax rates or tax laws;

(b)

a re-assessment of the recoverability of deferred tax assets; or

(c)

a change in the expected manner of recovery of an asset.
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กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ยกเวนกรณีที่ภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีนั้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของแลวในอดีต (ดูยอหนาที่ 63)

The resulting deferred tax is recognised in the income statement, except to the
extent that it relates to items previously charged or credited to equity (see
paragraph 63).
รายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
61. กิจการตองบันทึกรายการภาษีเงินไดประจํากวดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยตรงไป
ยังสวนของเจาของ ถาภาษีที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของ ในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวด
Items credited or charged directly to equity

61

Current tax and deferred tax shall be charged or credited directly to equity if the tax
relates to items that are credited or charged, in the same or a different period,
directly to equity.

62. มาตรฐานการบัญชีอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการบันทึกบัญชีสําหรับรายการบางรายการโดยตรง
ไปยังสวนของเจาของ เชน
62.1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม (ดู
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ)
62.2 การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่ปฏิบัติดวย
วิธีปรับยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39
เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด)
62.3 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 30 เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยน)
62.4 มูลคาของสวนประกอบที่เปนทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่กิจการรับรูเมื่อ
เริ่มแรก (ดูยอหนาที่ 23)
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62

International Financial Reporting Standards require or permit certain items to be credited or
charged directly to equity. Examples of such items are:
(a)

a change in carrying amount arising from the revaluation of property, plant and
equipment (see IAS 16 Property, Plant and Equipment);

(b)

an adjustment to the opening balance of retained earnings resulting from either a change
in accounting policy that is applied retrospectively or the correction of an error (see IAS
8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors);

(c)

exchange differences arising on the translation of the financial statements of a
foreign operation (see IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates);
and

(d)

amounts arising on initial recognition of the equity component of a compound
financial instrument (see paragraph 23).

63. ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไดยาก กิจการอาจประเมินมูลคาของภาษีเงินไดประจํางวด และภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกบัญชีไปยังสวนของเจาของไดยาก เชน ในกรณี
ตอไปนี้

63

In exceptional circumstances it may be difficult to determine the amount of current
and deferred tax that relates to items credited or charged to equity. This may be the
case, for example, when:
63.1 มีอัตราภาษีหลายระดับ และกิจการไมสามารถประเมินไดวา สวนประกอบของกําไร (หรือ
ขาดทุน) ทางภาษีสวนใด ใชอัตราภาษีใด ในการคํานวณภาษีเงินได

(a)

there are graduated rates of income tax and it is impossible to determine the
rate at which a specific component of taxable profit (tax loss) has been taxed;

63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกบัญชีไปยังสวนของ
เจาของแลวในอดีต (ทั้งที่เกี่ยวของบางสวนและทั้งหมด)
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(b)

a change in the tax rate or other tax rules affects a deferred tax asset or
liability relating (in whole or in part) to an item that was previously charged
or credited to equity; or

63.3 กิจการพิจารณาวา ควรจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือไมควรรับรูเต็ม
จํานวนตอไป และ สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
บัญชีไปยังสวนของเจาของแลวในอดีต (ทั้งที่เกี่ยวของบางสวนและทั้งหมด)

(c)

an entity determines that a deferred tax asset should be recognised, or should
no longer be recognised in full, and the deferred tax asset relates (in whole or
in part) to an item that was previously charged or credited to equity.

ในกรณีขางตน กิจการตองกําหนดมูลคาภาษีเงินไดประจํางวด และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกับรายการที่กิจการไดบันทึกบัญชีไปยังสวนของเจาของแลว โดยการปนสวนตาม
สัดสวนภาษีเงินไดประจํางวดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวของ
โดยอาจใชวิธีการปนสวนอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับสถานการณของกิจการ

In such cases, the current and deferred tax related to items that are credited or
charged to equity is based on a reasonable pro rata allocation of the current and
deferred tax of the entity in the tax jurisdiction concerned, or other method that
achieves a more appropriate allocation in the circumstances.
64.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณไมไดระบุวา กิจการตองโอน
สวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกป ดวยมูลคาที่เทากับผลตางระหวางคาเสื่อม
ราคาที่คิดจากราคาสินทรัพยที่ตีใหม กับคาเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย ดังนั้น
ถากิจการมีการโอนตามที่กลาวมา มูลคาที่โอนตองเปนมูลคาสุทธิจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวของ โดยกิจการตองนําขอกําหนดนี้ไปปฏิบัติกับการโอนในการจําหนายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณเชนเดียวกัน

64

IAS 16 Property, Plant and Equipment does not specify whether an entity should
transfer each year from revaluation surplus to retained earnings an amount equal to
the difference between the depreciation or amortisation on a revalued asset and the
depreciation or amortisation based on the cost of that asset. If an entity makes such a
transfer, the amount transferred is net of any related deferred tax. Similar
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considerations apply to transfers made on disposal of an item of property, plant or
equipment.
65. เมื่อกิจการตีราคาสินทรัพยเพื่อใชในการคํานวณภาษี และการตีราคาใหมนั้นเกี่ยวของกับการตี
ราคาสิน ทรั พย ทางบั ญ ชี ซึ่ง เกิ ด ขึ้ น ในงวดกอ นหรือ ในงวดที่ กิจ การคาดวา จะเกิ ด ในอนาคต
กิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย และการปรับปรุงฐาน
ภาษี ไปยังสวนของเจาของในงวดที่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้น อยางไรก็ตามถาการตีราคาสินทรัพย
เพื่อวัตถุประสงคดานภาษีนั้นไมเกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในทางบัญชีที่เกิดขึ้นใน
งวดกอน หรือในงวดที่กิจการคาดวาจะเกิดในอนาคต กิจการตองรับรูผลกระทบทางภาษีเงินได
ในการปรับปรุงฐานภาษีในงบกําไรขาดทุน

65

65ก.

When an asset is revalued for tax purposes and that revaluation is related to an
accounting revaluation of an earlier period, or to one that is expected to be carried out
in a future period, the tax effects of both the asset revaluation and the adjustment of
the tax base are credited or charged to equity in the periods in which they occur.
However, if the revaluation for tax purposes is not related to an accounting
revaluation of an earlier period, or to one that is expected to be carried out in a future
period, the tax effects of the adjustment of the tax base are recognised in the income
statement.
เมื่อกิจการจายเงินปนผลใหผูถือหุน กฎหมายอาจกําหนดใหกิจการตองจายเงินปนผลสวน
หนึ่งเปนคาภาษีเงินไดแทนผูถือหุน ในหลายประเทศเงินจํานวนนี้เรียกวา ภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จาย ซึ่งกิจการตองบันทึกภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่ตองจายใหหนวยงานจัดเก็บภาษีไวในสวน
ของเจาของโดยถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผล (ในประเทศไทยมีระบบหักภาษี ณ ที่จาย เมื่อ
จายเงินปนผล แตเมื่อจายเงินปนผล ภาษีหัก ณ ที่จาย ที่ตองจายใหหนวยงานจัดเก็บภาษีถือ
เปนหนี้สินที่ตองนําสงหนวยงานนั้น และหักภาษีไวเปนภาษีที่กิจการผูจายเงินปนผลไมตองออก
ภาษีแทนผูถือหุน)

65A When an entity pays dividends to its shareholders, it may be required to pay a portion
of the dividends to taxation authorities on behalf of shareholders. In many
jurisdictions, this amount is referred to as a withholding tax. Such an amount paid or
payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends.
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
66. ตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 19 และ 26.3 ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เรื่อง การรวมธุรกิจ กําหนดใหไววา กิจการตองรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น (กรณีที่เปนไปตามเกณฑการรับรูที่ระบุไวในยอหนาที่ 24)
หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวาเปนสินทรัพยและหนี้สินที่สามารถระบุได ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสงผลกระทบกับคาความนิยม
หรือสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นที่ระบุไดที่สูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ แตตามยอหนาที่ 15.1 กิจการตองไมรับรูหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากคาความนิยม
Deferred tax arising from a business combination

66

As explained in paragraphs 19 and 26(c), temporary differences may arise in a business
combination. In accordance with IFRS 3 Business Combinations, an entity recognises any
resulting deferred tax assets (to the extent that they meet the recognition criteria in
paragraph 24) or deferred tax liabilities as identifiable assets and liabilities at the
acquisition date. Consequently, those deferred tax assets and liabilities affect goodwill or
the amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's
identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination.
However, in accordance with paragraph 15(a), an entity does not recognise deferred tax
liabilities arising from the initial recognition of goodwill.
67. ในการรวมธุรกิจ ผูซื้ออาจพิจารณาวามีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนจะไดรับประโยชนจาก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของตน ที่ยังไมไดรับรูกอนการรวมธุรกิจ ยกตัวอยางเชน ผู
ซื้ออาจไดรับประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของผูซื้อโดยการนําไปใชประโยชนกับ
กําไรทางภาษีของผูถูกซื้อ ในกรณีนี้ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีแตไมตอง
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ
เพื่อไมตองนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวมารวม พิจารณาคาความนิยมหรือ
จํานวนสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดที่สูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ
67

As a result of a business combination, an acquirer may consider it probable that it will recover
its own deferred tax asset that was not recognised before the business combination. For example,
the acquirer may be able to utilise the benefit of its unused tax losses against the future taxable
profit of the acquiree. In such cases, the acquirer recognises a deferred tax asset, but does not
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include it as part of the accounting for the business combination, and therefore does not take it
into account in determining the goodwill or the amount of any excess of the acquirer's interest in
the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the
cost of the combination.

68. หากผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกไปของผูถูกซื้อหรือจากสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีอื่นไมเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่องการรวม
ธุรกิจ ที่ตองรับรูแยกรับรูเมื่อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ผูซื้อตองรับรูรายไดภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุน นอกจากนี้ตองปฏิบัติตามขอกําหนดตอไปนี้

68

If the potential benefit of the acquiree's income tax loss carryforwards or other deferred tax
assets did not satisfy the criteria in IFRS 3 for separate recognition when a business
combination is initially accounted for but is subsequently realised, the acquirer shall
recognise the resulting deferred tax income in profit or loss. In addition, the acquirer shall:
68.1 ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ใหเทากับมูลคาที่กิจการตองบันทึก ถามีการรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพยที่สามารถระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และ

(a)

reduce the carrying amount of goodwill to the amount that would have been
recognised if the deferred tax asset had been recognised as an identifiable asset
from the acquisition date; and

68.2 กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ลดลงเปนคาใชจาย

(b)

recognises the reduction in the carrying amount of goodwill as an expense.

อยางไรก็ตาม จากการปฎิบัติจามขั้นตอนขางตน ผูซื้อตองไมรับรูคาความนิยมติดลบและตองไมเพิ่ม
มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมติดลบที่รับรูไปในงวดกอน

However, this procedure shall not result in the creation of an excess of the acquirer's
interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent
liabilities over the cost of the combination, nor shall it increase the amount previously
recognised for any such excess.
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ตัวอยาง
กิจการซื้อบริษัทยอยซึ่ง มีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเทากับ 300 อัตราภาษีในขณะที่ซ้ือเปน
30% กิจการจะไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 90 เปนสินทรัพยที่ระบุไดในการ
เพื่อคํานวณคาความนิยมจํานวน 500 ซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจ หลังจากที่ซื้อธุรกิจมา 2 ป กิจการ
ประเมิน ว า มีค วามเปน ไปได ค อนข างแนที่กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํ า ผล
แตกตางชั่วคราวตองเสียภาษีทั้งหมดมาใชประโยชนได
กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 90 (300 x 30%) และตองรับรูรายได
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเทากับ 90 นอกจากนี้ยังตองลดมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยมลง 90 และลงคาใชจายจํานวนเทากันในกําไรขาดทุน โดยสรุปแลวมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยม และคาตัดจําหนายสะสมจะลดลงเปน 410 ซึ่งเปนมูลคาที่กิจการตองบันทึกถากิจการรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 90เปนสินทรัพยที่ระบุได เมื่อวันที่รวมธุรกิจ
ถาอัตราภาษีเพิ่มเปน 40% กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 120 (300
x 40%) และรับรูรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 120 ในงบกําไรขาดทุน ถาอัตราภาษีลดลง เปน
20% กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 60 (300 x 20%) และรับรูรายได
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 60 ในงบกําไรขาดทุน ในทั้งสองกรณีนี้กิจการตองลดมูลคาของคา
ความนิยมลง 90 และรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเทากับ 90
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Example
An entity acquired a subsidiary that had deductible temporary differences of
300. The tax rate at the time of the acquisition was 30 per cent. The resulting
deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in
determining the goodwill of 500 that resulted from the business combination.
Two years after the combination, the entity assessed that future taxable profit
should be sufficient to recover the benefit of all the deductible temporary
differences.
The entity recognises a deferred tax asset of 90 and, in profit or loss, deferred
tax income of 90. The entity also reduces the carrying amount of goodwill by
90 and recognises an expense for this amount in profit or loss. Consequently,
the cost of the goodwill is reduced to 410, being the amount that would have
been recognised had the deferred tax asset of 90 been recognised as an
identifiable asset at the acquisition date.
If the tax rate had increased to 40 per cent, the entity would have recognised a
deferred tax asset of 120 (300 at 40 per cent) and, in profit or loss, deferred
tax income of 120. If the tax rate had decreased to 20 per cent, the entity
would have recognised a deferred tax asset of 60 (300 at 20 per cent) and
deferred tax income of 60. In both cases, the entity would also reduce the
carrying amount of goodwill by 90 and recognise an expense for that amount
in profit or loss.
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ภาษีเงินไดประจํางวดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการที่จายดวยหุนทุน (sharebased payments)
68ก ในบางประเทศ กิ จ การอาจได รั บ ลดหย อ นภาษี (คื อ ใช หั ก จากกํ า ไรที่ ต อ งเสี ย ภาษี ) ที่
เกี่ยวของกับการจายผลตอบแทนดวยหุนทุน สิทธิเลือกซื้อหุน หรือตราสารทุนอื่นของกิจการ
จํานวนที่ใชหักภาษีอาจแตกตางจากคาใชจายผลตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชี
ตอมา ตัวอยางเชน ในบางประเทศ กิจการอาจรับรูคาใชจายพนักงานโดยการใหสิทธิซื้อหุน
(ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การจายชําระสิ่งตอบแทนโดยใชหุนเปนเกณฑ) และไมไดรับ
ลดหย อนภาษีจ นกวา มีการใชสิทธิซื้อหุน นั้ นแล ว โดยการวัด มูลคา ของการลดหยอ นภาษี
พิจารณาจากราคาหุนของกิจการ ณ วันที่ใชสิทธิ
Current and deferred tax arising from share-based payment
transactions

68A In some tax jurisdictions, an entity receives a tax deduction (ie an amount that is
deductible in determining taxable profit) that relates to remuneration paid in shares,
share options or other equity instruments of the entity. The amount of that tax
deduction may differ from the related cumulative remuneration expense, and may
arise in a later accounting period. For example, in some jurisdictions, an entity may
recognise an expense for the consumption of employee services received as
consideration for share options granted, in accordance with IFRS 2 Share-based
Payment, and not receive a tax deduction until the share options are exercised, with
the measurement of the tax deduction based on the entity's share price at the date of
exercise.
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68ข

เช น เดี ย วกั บ ตน ทุ น วิ จั ยที่ ก ล า วไว ใ นย อ หน า ที่ 9 และ 26.2 ผลต า งระหว า งฐานภาษี ข อง
ค า ตอบแทนพนั ก งานจนถึ ง ป จ จุ บั น (คื อ จํ า นวนที่ ก รมสรรพากรจะอนุ ญ าตให หั ก ได ใ น
อนาคต) และมูลคาตามบัญชีที่เทากับศูนย เปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่กอใหเกิด
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ถาไมสามารถหาจํานวนที่กรมสรรพากรจะอนุญาตใหหัก
ไดในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการควรประมาณโดยใชขอมูลที่มีอยู ณ วันสิ้นงวด ตัวอยางเชน
ถาจํานวนที่กรมสรรพากรอนุญาตใหหักไดในอนาคตขึ้นอยูกับราคาหุนของกิจการ ณ วันที่ใน
อนาคต ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุนของกิจการ ณ วันสิ้นงวด

68B

As with the research costs discussed in paragraphs 9 and 26(b) of this Standard, the
difference between the tax base of the employee services received to date (being the
amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods), and the
carrying amount of nil, is a deductible temporary difference that results in a deferred tax
asset. If the amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods is
not known at the end of the period, it shall be estimated, based on information available at
the end of the period. For example, if the amount that the taxation authorities will permit
as a deduction in future periods is dependent upon the entity's share price at a future date,
the measurement of the deductible temporary difference should be based on the entity's
share price at the end of the period.
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68ค

ตามที่กลาวในยอหนาที่ 68ก จํานวนใชหักภาษีเงินได (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษี
เงิ น ได ใ นอนาคต ที่ คํ า นวณโดยวิ ธี ก ารในย อ หน า ที่ 68ข) อาจแตกต า งจากค า ใช จ า ย
ผลตอบแทนที่เกี่ยวของสะสม ยอหนาที่ 58 ระบุใหกิจการตองรับรูภาษีเงินไดประจํางวดและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ
สําหรับงวด ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจาก (1)รายการบัญชีหรือเหตุการณที่กิจการรับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูเปนเจาของในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ
หาก จํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีในอนาคต) มากกวาคาใชจาย
ผลตอบแทนที่เกี่ยวของสะสม ชี้ ให เห็ นว าจํานวนที่ใ ชหักภาษีไ มไ ดเกี่ยวของกับ คาใชจา ย
ผลตอบแทนอยางเดียว แตเกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวกับทุน ในสถานการณเชนนี้ สวนเกิน
ของภาษีเงินไดประจํางวดหรือภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของรับรูตรงไปยังสวนของผู
ถือหุน

68C

As noted in paragraph 68A, the amount of the tax deduction (or estimated future tax
deduction, measured in accordance with paragraph 68B) may differ from the related
cumulative remuneration expense. Paragraph 58 of the Standard requires that current and
deferred tax should be recognised as income or an expense and included in profit or loss
for the period, except to the extent that the tax arises from (a) a transaction or event which
is recognised, in the same or a different period, directly in equity, or (b) a business
combination. If the amount of the tax deduction (or estimated future tax deduction)
exceeds the amount of the related cumulative remuneration expense, this indicates that the
tax deduction relates not only to remuneration expense but also to an equity item. In this
situation, the excess of the associated current or deferred tax should be recognised directly
in equity.

การแสดงรายการขอมูล
สินทรัพยภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินได
69.
70.

(ยอหนานี้ไมใช)
(ยอหนานี้ไมใช)

Presentation
Tax assets and tax liabilities

69
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การหักกลบรายการ
71. กิจการจะนํารายการสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวด มาหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินได
ประจํางวดได ก็ตอเมื่อ
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะชําระรายการดังกลาวดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับชําระสินทรัพย
และชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
Offset

71

An entity shall offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if,
the entity:
(a)

has a legally enforceable right to set off the recognised amounts; and

(b)

intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the
liability simultaneously.

72.

แมวากิจการจะแยกรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน แตกิจการ
สามารถนํารายการทั้งสองมาหักกลบกันไดในงบดุลโดยอาศัยหลักเกณฑในทํานองเดียวกันกับ
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: การ
นําเสนอขอมูล กิจการมักมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวดไปหักกลบ
กับ หนี้สิน ภาษี เงิ น ได ป ระจํ า งวด เมื่อ ทั้ง สองรายการเกี่ย วข อ งกั บ ภาษี เงิ น ได ที่ ป ระเมิ น โดย
หนวยงานที่จัดเก็บภาษีเดียวกัน และหนวยงานนั้นอนุญาตใหกิจการจายหรือรับชําระภาษีดวย
จํานวนสุทธิจํานวนเดียวได

72

Although current tax assets and liabilities are separately recognised and measured
they are offset in the balance sheet subject to criteria similar to those established for
financial instruments in IAS 32 Financial Instruments: Presentation. An entity will
normally have a legally enforceable right to set off a current tax asset against a
current tax liability when they relate to income taxes levied by the same taxation
authority and the taxation authority permits the entity to make or receive a single net
payment.
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73. ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดในงวดปจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุมกิจการ
ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวดของอีกกิจการหนึ่งในกลุมกิจการไดก็ตอเมื่อกิจการ
ทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจายหรือรับชําระภาษีดวยจํานวนสุทธิ และทั้งสองกิจการตั้งใจจะ
รับชําระสินทรัพยหรือชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน (กรณีนี้กฎหมายของไทยไมอนุญาตใหกระทํา
ไดเพราะกฎหมายไทยใชหลักเสียภาษีตามงบการเงินเดี่ยว)

73

In consolidated financial statements, a current tax asset of one entity in a group is
offset against a current tax liability of another entity in the group if, and only if, the
entities concerned have a legally enforceable right to make or receive a single net
payment and the entities intend to make or receive such a net payment or to recover
the asset and settle the liability simultaneously.

74. กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีไดก็ตอเมื่อ
74.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวด มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินไดประจํางวด และ
74

An entity shall offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:
(a)

the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against
current tax liabilities; and

74.2 ทั้ ง สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี
เกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันใน
การเรียกเก็บภาษีจากหนวยงานตอไปนี้
(b)

the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied
by the same taxation authority on either:

74.2.1.1 หนวยงานที่ตองจายภาษีหนวยงานเดียวกัน
(i)

the same taxable entity; or
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74.2.1.2 หนวยภาษีตางหนวยงานกัน แตตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษี
เงินไดประจํางวด ดวยยอดสุท ธิ หรื อตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยและ
ชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน สําหรับงวดอนาคตแตละงวดที่กิจการคาด
วาจะจายหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรับชําระสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีที่มีสาระสําคัญ
(ii)

different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities
and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities
simultaneously, in each future period in which significant amounts of
deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของหนวยงานที่เสียภาษีหนวยงานเดียวกัน ถาทั้งสองรายการนี้
เกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวดและหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวดรายการทั้ง
สองขางตนมาหักกลบกัน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความจําเปนที่กิจการจะตองจัดทําตารางเวลาใน
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวแตละรายการ
75

To avoid the need for detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary
difference, this Standard requires an entity to set off a deferred tax asset against a deferred tax
liability of the same taxable entity if, and only if, they relate to income taxes levied by the same
taxation authority and the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets
against current tax liabilities.

76. ในบางสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะหักกลบ และมีความ
ตั้งใจที่จะชําระภาษีดวยยอดสุทธิ ในบางงวดบัญชีแตไมใชทุกงวดบัญชี ในกรณีเชนนี้กิจการตอง
จัดทําตารางเวลาที่เชื่อถือไดเพื่อแสดงวาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของหนวยงานที่ตอง
เสี ย ภาษี ห น ว ยงานหนึ่ ง จะส ง ผลให ภ าษี ที่ ต อ งชํ า ระมี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น ในงวดเดี ย วกั น กั บ ที่
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของอีกหนวยงานหนึ่ง ทําใหภาษีที่ตองชําระมีจํานวนลดลง
76

In rare circumstances, an entity may have a legally enforceable right of set-off, and an intention
to settle net, for some periods but not for others. In such rare circumstances, detailed scheduling
may be required to establish reliably whether the deferred tax liability of one taxable entity will
result in increased tax payments in the same period in which a deferred tax asset of another
taxable entity will result in decreased payments by that second taxable entity.
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คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดและรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
77. กิจการตองแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินได หรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไร
หรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไวในงบกําไรขาดทุน

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัด
บัญชี
Tax expense
Tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities

77

The tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities
shall be presented on the face of the income statement.

78.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศกําหนดให กิจการตองรับรูผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเปนรายไดหรือ
คาใชจาย แตไมไดระบุวาผลตางดังกลาวจะตองแสดงไวสวนใดของงบกําไรขาดทุน ดังนั้นเมื่อ
กิจการรับรูผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการ
ตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุน กิจการอาจจัดประเภทของผลตางนั้นเปนคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี หรือรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอผูใชงบ
การเงินมากที่สุด
Exchange differences on deferred foreign tax liabilities or assets

78

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates requires certain
exchange differences to be recognised as income or expense but does not
specify where such differences should be presented in the income statement.
Accordingly, where exchange differences on deferred foreign tax liabilities
or assets are recognised in the income statement, such differences may be
classified as deferred tax expense (income) if that presentation is considered
to be the most useful to financial statement users.
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การเปดเผยขอมูล
79.

กิจการตองเปดเผยแยกขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบที่สําคัญของคาใชจายภาษีเงินไดหรือ
รายไดภาษีเงินได

Disclosure

79

The major components of tax expense (income) shall be disclosed
separately.

80. สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดอาจประกอบดวย
80.1 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดประจํางวด
80.2 รายการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูในงวดปจจุบัน
80.3 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่
เกิดขึ้น หรือกลับรายการ

80

Components of tax expense (income) may include:
(a)

current tax expense (income);

(b)

any adjustments recognised in the period for current tax of prior periods;

(c)

the amount of deferred tax expense (income) relating to the origination
and reversal of temporary differences;

80.4 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม

(d)

the amount of deferred tax expense (income) relating to changes in tax
rates or the imposition of new taxes;

80.5 จํานวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดบันทึกในงวดกอนใช เครดิต
ภาษีที่ยังไมไดใช หรือผลแตกตางชั่วคราวของงวดกอนที่ใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินได
ประจํางวด

80.6 (e) the amount of the benefit arising from a previously unrecognised tax loss,
tax credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce
current tax expense;
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80.6

ผลประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดบันทึกในงวดกอน เครดิตภาษีที่ยังไมไดใช
หรือผลแตกตางชั่วคราวของงวดกอนที่ใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(f)

the amount of the benefit from a previously unrecognised tax loss, tax
credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce
deferred tax expense;

80.7 คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากการลดมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 56 หรือการกลับรายการของการลดมูลคา
ดังกลาวในงวดกอน และ

(g)

deferred tax expense arising from the write-down, or reversal of a
previous write-down, of a deferred tax asset in accordance with
paragraph 56; and

80.8 คาใชจาย(หรือรายได) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากไมสามารถนําไปปรับปรุงยอนหลังได และการแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ ซึ่ง
นําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิของงวดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชี ขอผิดพลาดที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

(h)

the amount of tax expense (income) relating to those changes in
accounting policies and errors that are included in profit or loss in
accordance with IAS 8, because they cannot be accounted for
retrospectively.

81. กิจการตองแสดงรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน

a. จํานวนรวมของภาษีเงินไดประจํางวด
81.2 และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกไปยังสวนของเจาของ
81.3 (ยอหนานี้ไมใช)

81

The following shall also be disclosed separately:
(a)

the aggregate current and deferred tax relating to items that are charged
or credited to equity;
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(b)

[deleted];

81.3 คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับ
กําไรทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับผลคูณ
ของกําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช และโดยเปดเผยเกณฑการคํานวณ
อัตราภาษีของกิจการ หรือ
81.3.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใชโดย
และเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษีของกิจการ

(c)

an explanation of the relationship between tax expense (income) and
accounting profit in either or both of the following forms:
(i)

a numerical reconciliation between tax expense (income) and the
product of accounting profit multiplied by the applicable tax
rate(s), disclosing also the basis on which the applicable tax
rate(s) is (are) computed; or

(ii)

a numerical reconciliation between the average effective tax rate
and the applicable tax rate, disclosing also the basis on which the
applicable tax rate is computed;

81.4 คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน

(d)
an explanation of changes in the applicable tax rate(s) compared to the
previous accounting period;
81.5 จํานวน(และวันครบอายุ ถามี) ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (และวันครบ
อายุ ถามี) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ในกรณีที่
กิจการไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบดุล

(e)

the amount (and expiry date, if any) of deductible temporary differences,
unused tax losses, and unused tax credits for which no deferred tax asset
is recognised in the balance sheet;
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81.6 มูลคารวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และ
บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ในกรณีที่กิจการไมไดรับรูหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 39)

(f)

the aggregate amount of temporary differences associated with
investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint
ventures, for which deferred tax liabilities have not been recognised (see
paragraph 39);

81.7 กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ที่เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท
และขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท
81.7.1 มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูใน
งบดุลสําหรับงวดที่นําเสนอแตละงวด
81.7.2 มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ที่กิจการรับรูใน
งบกํ า ไรขาดทุ น ถ า จํ า นวนดั ง กล า วไม ป รากฎเด น ชั ด ในรายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาที่รับรูในงบดุล

(g)

in respect of each type of temporary difference, and in respect of each
type of unused tax losses and unused tax credits:
(i)

the amount of the deferred tax assets and liabilities recognised in
the balance sheet for each period presented;

(ii)

the amount of the deferred tax income or expense recognised in
the income statement, if this is not apparent from the changes in
the amounts recognised in the balance sheet;
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81.8 ในกรณีการดําเนินการที่ยกเลิก กิจการตองเปดเผยคาใชจายภาษีเงินไดที่เกี่ยวขอ
แงกับรายการ 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
สําหรับงวดและเปรียบเทียบกับงวดกอนที่กิจการนําเสนอแตละงวด

(h)

in respect of discontinued operations, the tax expense relating to:
(i)

the gain or loss on discontinuance; and

(ii)

the profit or loss from the ordinary activities of the discontinued
operation for the period, together with the corresponding
amounts for each prior period presented; and

81.9 จํานวนของคาใชจายภาษีเงินไดที่เกิดจากเงินปนผลที่จายใหผูถือหุนของกิจการ ซึ่ง
เสนอและประกาศจายกอนวันที่อนุมัติเพื่อเผยแพรงบการเงิน แตกิจการไมไดรับรู
เปนหนี้สินในงบการเงิน

(i)

the amount of income tax consequences of dividends to shareholders of
the entity that were proposed or declared before the financial statements
were authorised for issue, but are not recognised as a liability in the
financial statements.

82.

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และ
หลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูสินทรัพยนั้น เมื่อ

82

An entity shall disclose the amount of a deferred tax asset and the nature of
the evidence supporting its recognition, when:
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82.1 การใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับสวนเกินของ
กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคตที่ มี มู ล ค า สู ง กว า กํ า ไรที่ เ กิ ด จากการกลั บ รายการผล
แตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่กิจการมีอยู

(a)

the utilisation of the deferred tax asset is dependent on future taxable profits
in excess of the profits arising from the reversal of existing taxable temporary
differences; and

82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและงวดกอนในหนวยงาน
จัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(b)

the entity has suffered a loss in either the current or preceding period in the
tax jurisdiction to which the deferred tax asset relates.

82ก ในสถานการณที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 52 ก กิจการตองเปดเผยลักษณะของผลกระทบ
ดานภาษีเงินไดที่จะเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหผูถือหุน นอกจากนี้กิจการยังตอง
เปดเผยจํานวนของผลกระทบดานภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้น ที่สามารถประเมินไดและระบุ
ขอเท็จจริงที่วามีผลกระทบดานภาษีเงินไดไมสามารถประเมินได

82A

In the circumstances described in paragraph 52A, an entity shall disclose the nature
of the potential income tax consequences that would result from the payment of
dividends to its shareholders. In addition, the entity shall disclose the amounts of the
potential income tax consequences practicably determinable and whether there are
any potential income tax consequences not practicably determinable.

83.

(ยอหนานีไ้ มใช)

83

[Deleted]
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84. การเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.2 ชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจความสัมพันธ
ระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได กับกําไรทางบัญชี วาผิดปกติหรือไม และเขาใจถึง
ปจจัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธดังกลาวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธระหวาง
คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ
เช น รายได ที่ ไ ม ต อ งเสี ย ภาษี ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ส ามารถนํ า มาหั ก ในการคํ า นวณกํ า ไร (หรื อ
ขาดทุน)
ทางภาษี ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษี
ตางประเทศ

84

The disclosures required by paragraph 81(c) enable users of financial statements to
understand whether the relationship between tax expense (income) and accounting profit is
unusual and to understand the significant factors that could affect that relationship in the
future. The relationship between tax expense (income) and accounting profit may be
affected by such factors as revenue that is exempt from taxation, expenses that are not
deductible in determining taxable profit (tax loss), the effect of tax losses and the effect of
foreign tax rates.

85. ในการอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี กิจการ
ตองใชอัตราภาษีที่ใหขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกลาว
คือ อัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู ซึ่งเปนผลรวมระหวางอัตราภาษีในระดับประเทศกับ
อัตราภาษีที่ใชสําหรับทองถิ่นหาก คํานวณจากกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน
อยางไรก็ตามสําหรับกิจการที่ดําเนินงานในหลายประเทศ อาจเปนการใหขอมูลที่ใหประโยชน
มากกวา หากใชผลรวมของรายการกระทบยอดที่แยกตามอัตราภาษีในประเทศที่กิจการ
ดําเนินอยู ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวาการเลือกอัตราภาษีที่ใชจะสงผลกระทบตอการ
กระทบยอดที่นําเสนอ

85

In explaining the relationship between tax expense (income) and accounting profit, an
entity uses an applicable tax rate that provides the most meaningful information to the
users of its financial statements. Often, the most meaningful rate is the domestic rate of tax
in the country in which the entity is domiciled, aggregating the tax rate applied for national
taxes with the rates applied for any local taxes which are computed on a substantially
similar level of taxable profit (tax loss). However, for an entity operating in several
jurisdictions, it may be more meaningful to aggregate separate reconciliations prepared
using the domestic rate in each individual jurisdiction. The following example illustrates
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how the selection of the applicable tax rate affects the presentation of the numerical
reconciliation.
ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 85
ในป 25 x 2 กิจการมีกําไรทางภาษีในประเทศที่ตั้งอยู (ประเทศ ก) เทากับ 1,500 (25x1 : 2,000)
และในประเทศ ข เปน 1,500 (25 x 1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษี
ของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีคาใชจายเทากับ 100 (25 x 1 : 200) ซึ่งไมสามารถ
นํามาหักในการคํานวณภาษีได
ตัวอยางการกระทบยอดเปนอัตราภาษีในประเทศ

กําไรทางบัญชี
อัตราภาษีในประเทศ (30%)
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษี
หักภาษีไมได
30
ผลกระทบของอัตราภาษีที่ต่ํากวาของ
ประเทศ ข
คาใชจายภาษีเงินได

ป 25 x 1
2,500
750

ป 25 x 2
3,000
900
60

(150)

(50)
760

780

ตัวอยางตอไปเปนตัวอยางการกระทบยอดซึ่งจัดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตามอัตรา
ภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูแตละประเทศ เมื่อใชวิธีการนี้ ผลกระทบของผลตางระหวางอัตรา
ภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไมแยกแสดงรายการในการกระทบยอด
กิจการอาจตองพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในเรื่องอัตราภาษี และกําไรของกิจการในแต
ละประเทศ เพื่อใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีที่ใช ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 79 (d)
กําไรทางบัญชี
ภาษีที่คํานวณตามอัตราภาษีคูณกับ
กําไรที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวของ
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ
นํามาหักในการคํานวณภาษีได
คาใชจายภาษีเงินได

3,000

2,500
700
60
760

750
30
780
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86. อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย คือ คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได หารดวยกําไรทางบัญชี

86

The average effective tax rate is the tax expense (income) divided by the accounting
profit.

87. ในทางปฏิบัติกิจการมักไมสามารถคํานวณมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมได
รับรู ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวม
คา (ดูยอหนาที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยมูลคารวมของ
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ แตไมกําหนดใหเปดเผยมูลคาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อยางไรก็ตามกิจการควรเปดเผยมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมรับรู หาก
สามารถจัดทําไดเนื่องจากจะทําใหผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มีประโยชนมากขึ้น

87

It would often be impracticable to compute the amount of unrecognised deferred tax
liabilities arising from investments in subsidiaries, branches and associates and
interests in joint ventures (see paragraph 39). Therefore, this Standard requires an
entity to disclose the aggregate amount of the underlying temporary differences but
does not require disclosure of the deferred tax liabilities. Nevertheless, where
practicable, entities are encouraged to disclose the amounts of the unrecognised
deferred tax liabilities because financial statement users may find such information
useful.

87ก ยอหนา 82ก กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินไดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
สําคัญของระบบภาษีเงินได และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอมูลคาของผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการจายเงินปนผล

87A Paragraph 82A requires an entity to disclose the nature of the potential income tax
consequences that would result from the payment of dividends to its shareholders. An
entity discloses the important features of the income tax systems and the factors that
will affect the amount of the potential income tax consequences of dividends.
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87ข ในบางครั้ง กิจการไมสามารถคํานวณมูลคารวมของผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได ยกตัวอยางเชน กรณีที่กิจการมีบริษัทยอยในตางประเทศจํานวน
มาก อยางไรก็ตาม กิจการอาจสามารถประมาณมูลคาบางสวนไดงาย เชน ในงบการเงินรวม
บริษัทใหญ และบริษัทยอยบางบริษัท อาจจายภาษีเงินไดสําหรับกําไรที่ยังไมไดจัดสรรในอัตรา
ที่สูงกวาปกติ และทราบมูลคาของภาษีเงินไดที่จะไดรับคืน เมื่อจายเงินปนผลจากกําไรสะสมของ
งบการเงินรวมในอนาคต ในกรณีนี้กิจการตองเปดเผยมูลคาที่จะไดรับคืน และกิจการตอง
เปดเผยดวยวา กิจการมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ยังไมสามารถประมาณได และ
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ(ถามี) กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงิน
ไดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ

87B It would sometimes not be practicable to compute the total amount of the potential
income tax consequences that would result from the payment of dividends to
shareholders. This may be the case, for example, where an entity has a large number of
foreign subsidiaries. However, even in such circumstances, some portions of the total
amount may be easily determinable. For example, in a consolidated group, a parent and
some of its subsidiaries may have paid income taxes at a higher rate on undistributed
profits and be aware of the amount that would be refunded on the payment of future
dividends to shareholders from consolidated retained earnings. In this case, that
refundable amount is disclosed. If applicable, the entity also discloses that there are
additional potential income tax consequences not practicably determinable. In the
parent's separate financial statements, if any, the disclosure of the potential income tax
consequences relates to the parent's retained earnings.
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87ค

กิจการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 82ก อาจตองเปดเผยเกี่ยวกับผล
แตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม หรือสวนไดเสียใน
กิจการรวมคาดวย ในกรณีนี้ กิจการตองพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประเมินวาจะเปดเผย
ขอมูลใดบาง เชน กิจการอาจตองเปดเผยมูลคารวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับบริษัท
ยอยในกรณีที่กิจการไมไดรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6 ) หากกิจการ
ไมสามารถคํานวณมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมรับรูได (ดูยอหนาที่ 87)
กิจการอาจมีมูลคาของผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของกับ
บริษัทยอยตางๆเหลานั้น ที่กิจการไมสามารถประเมินได

87C An entity required to provide the disclosures in paragraph 82A may also be required
to provide disclosures related to temporary differences associated with investments in
subsidiaries, branches and associates or interests in joint ventures. In such cases, an
entity considers this in determining the information to be disclosed under paragraph
82A. For example, an entity may be required to disclose the aggregate amount of
temporary differences associated with investments in subsidiaries for which no
deferred tax liabilities have been recognised (see paragraph 81(f)). If it is
impracticable to compute the amounts of unrecognised deferred tax liabilities (see
paragraph 87) there may be amounts of potential income tax consequences of
dividends not practicably determinable related to these subsidiaries.
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88.

กิจการตองเปดเผยรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับภาษีเงินได ตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้หนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
อาจเกิดไดจากขอพิพาทระหวางกิจการกับหนวยงานจัดเก็บภาษีที่ยังไมยุติ หรือเมื่อหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากที่มีผลบังคับใช หรือประกาศใชภายหลังวันที่ใน
งบดุลการเงิน กรณีนี้กิจการตองเปดเผยผลกระทบที่สาํ คัญที่มตี อสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงิน
ไดประจํางวดและสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 52 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล)

88

An entity discloses any tax-related contingent liabilities and contingent assets in
accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
Contingent liabilities and contingent assets may arise, for example, from unresolved
disputes with the taxation authorities. Similarly, where changes in tax rates or tax
laws are enacted or announced after the balance sheet date, an entity discloses any
significant effect of those changes on its current and deferred tax assets and liabilities
(see IAS 10 Events after the Balance Sheet Date).

วันถือปฏิบัติ
89.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 25XX เปนตนไป

Effective date

89

This Standard becomes operative for financial statements covering periods beginning on
or after 1 January 1998, except as specified in paragraph 91. If an entity applies this
Standard for financial statements covering periods beginning before 1 January 1998, the
entity shall disclose the fact it has applied this Standard instead of IAS 12 Accounting for
Taxes on Income, approved in 1979.

90
91

This Standard supersedes IAS 12 Accounting for Taxes on Income, approved in 1979.
Paragraphs 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C and the deletion of paragraphs 3 and
50 become operative for annual financial statements3 covering periods beginning on or
after 1 January 2001. Earlier adoption is encouraged. If earlier adoption affects the
financial statements, an entity shall disclose that fact.
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3

Paragraph 91 refers to 'annual financial statements' in line with more explicit language for writing
effective dates adopted in 1998. Paragraph 89 refers to 'financial statements'.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
94

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

ภาคผนวก ก
ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราว
Appendix A
Examples of temporary differences

ภาคผนวกนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ภาคผนวกมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเพื่อใหเขาใจขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ไดชัดเจนขึ้น

The appendix accompanies, but is not part of, IAS 12.
ก. ตัวอยางเหตุการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
A. Examples of circumstances that give rise to taxable temporary
differences

All taxable temporary differences give rise to a deferred tax liability.
รายการบัญชีที่มีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน
1. กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยในการคํานวณกําไรทางบัญชีดวยเกณฑรับรูตามระยะเวลาแตนํามารวม
คํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด
Transactions that affect the income statement

1
Interest revenue is received in arrears and is included in accounting profit on
a time apportionment basis but is included in taxable profit on a cash basis
2. กิจการรับรูรายไดจากการขายสินคาในการคํานวณกําไรทางบัญชีเมื่อสงสินคาใหลูกคา แตนํามา
รวมคํานวณกําไรทางภาษีเมื่อไดรับเงิน (หมายเหตุ : ตามที่อธิบายไวในภาคผนวก ข3 กรณีนี้
กิจการจะมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาคงเหลือดวย)

.2

Revenue from the sale of goods is included in accounting profit when goods
are delivered but is included in taxable profit when cash is collected. (note:
as explained in B3 below, there is also a deductible temporary difference
associated with any related inventory).
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3. กิจการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยโดยวิธีอัตราเรงในการคํานวณกําไรทางภาษี

3

Depreciation of an asset is accelerated for tax purposes.

4. กิจการรับรูตนทุนการพัฒนาเปนรายจายฝายทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
แตนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีในงวดที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น

4
Development costs have been capitalised and will be amortised to the
income statement but were deducted in determining taxable profit in the period in
which they were incurred.
5. กิจการนําคาใชจายจายลวงหนาไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด

5

Prepaid expenses have already been deducted on a cash basis in determining
the taxable profit of the current or previous periods.

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตองบดุล
6. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษีไดและไมสามารถนํามาหักเปน
คาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษี เมื่อกิจการขายหรือตัดบัญชีสินทรัพยนั้น (หมายเหตุ : ยอ
หนาที่ 15.2 หามกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหากสินทรัพยนั้นไมไดมาจากการ
รวมธุรกิจ ดูยอหนาที่ 22 ประกอบ)
Transactions that affect the balance sheet

6

Depreciation of an asset is not deductible for tax purposes and no deduction will be
available for tax purposes when the asset is sold or scrapped. (note: paragraph 15(b)
of the Standard prohibits recognition of the resulting deferred tax liability unless the
asset was acquired in a business combination, see also paragraph 22 of the
Standard).
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7. ผูกูบันทึกเงินกูตามจํานวนเงินที่ไดรับ (ซึ่งเทากับมูลคาที่ตองจายชําระเมื่อครบกําหนด) หักดวย
ตนทุนในการกูยืม โดยมูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การตัดจําหนายตนทุนการ
กู ยื ม เป น ค า ใช จ า ยในการคํ า นวณกํ า ไรทางบั ญ ชี แต กิ จ การต อ งนํ า ต น ทุ น การกู ยื ม ไปหั ก เป น
คาใชจายทางภาษีในงวดที่กิจการรับรูรายการเงินกูยืม (หมายเหตุ : (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่
ตองเสียภาษี คือ มูลคาของตนทุนการกูยืมสวนที่เปนรายจายทางภาษีไปแลว หักดวย มูลคาที่ตัด
จําหนายสะสมที่ถือเปนคาใชจายทางบัญชีแลว และ (2) ขอยกเวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 15.2
ไมสามารถนํามาถือปฏิบัติตามได เนื่องจากการรับรูเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกสงผลกระทบตอกําไรทาง
ภาษี ดังนั้นผูกูจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)

7

A borrower records a loan at the proceeds received (which equal the amount due at
maturity), less transaction costs. Subsequently, the carrying amount of the loan is
increased by amortisation of the transaction costs to accounting profit. The transaction
costs were deducted for tax purposes in the period when the loan was first recognised.
(notes: (1) the taxable temporary difference is the amount of transaction costs already
deducted in determining the taxable profit of current or prior periods, less the cumulative
amount amortised to accounting profit; and (2) as the initial recognition of the loan affects
taxable profit, the exception in paragraph 15(b) of the Standard does not apply. Therefore,
the borrower recognises the deferred tax liability).

8. กิ จ การวั ด มู ล ค า เจ า หนี้ เ งิ น กู ยื ม ในการรั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรก โดยใช มู ล ค า ของเงิ น ที่ ไ ด รั บ หั ก ด ว ย
คาใชจายในการกูยืม กิจการตัดจําหนายตนทุนในการกูยืมเปนคาใชจายทางบัญชีตามอายุของเงิน
กูยืมและรายการต น ทุนเหล า นั้ น ไมสามารถนํา ไปหัก ในการคํ า นวณกํ า ไรทางภาษี สํา หรั บ งวด
อนาคต งวดปจจุบันหรืองวดกอนได (หมายเหตุ : (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีคือ
มูลคาของตนทุนการกูยืมที่ยังไมไดตัดจําหนาย และ (2) ยอหนาที่ 15.2 หามกิจการรับรูหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับกรณีนี้)

8

A loan payable was measured on initial recognition at the amount of the net proceeds,
net of transaction costs. The transaction costs are amortised to accounting profit over
the life of the loan. Those transaction costs are not deductible in determining the
taxable profit of future, current or prior periods. (notes: (1) the taxable temporary
difference is the amount of unamortised transaction costs; and (2) paragraph 15(b)
of the Standard prohibits recognition of the resulting deferred tax liability).
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9. สวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) วัดมูลคา
ตามมูลคาที่คิดลดจากมูลคาที่ตองจายคืนเมื่อครบกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน: การแสดงรายการ) ทั้งนี้มูลคาที่คิดลดไมถือเปนคาใชจายในการคํานวณ
กําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี (หมายเหตุ : (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีคือมูลคาของ
มูลคาคิดลดที่ยังไมตัดจําหนาย (ดู ตัวอยางที่ 4 ในภาคผนวก ข) และ (2) กิจการตองรับรูหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นและบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง
มูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนทุน (ดูยอหนาที่ 22 และ 59) นอกจากนี้ยอหนาที่ 56
กําหนดใหกิจการตองรับรูการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนคาใชจายหรือ
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุน)

9

The liability component of a compound financial instrument (for example a
convertible bond) is measured at a discount to the amount repayable on maturity (see
IAS 32 Financial Instruments: Presentation). The discount is not deductible in
determining taxable profit (tax loss).

การปรับใหเปนมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม
10. สินทรัพยทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองบันทึกดวยมูลคายุติธรรมซึ่งสูงกวา
ราคาทุนเดิมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี
Fair value adjustments and revaluations

10

Financial assets or investment property are carried at fair value which exceeds cost but no
equivalent adjustment is made for tax purposes.

11. กิจ การตี ร าคาที่ดิ น อาคารและอุป กรณใ หม (ตามแนวทางที่ อนุ ญ าตเป น ทางเลือ กปฏิ บั ติ ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ) แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี
(หมายเหตุ : ยอหนาที่ 61 กําหนดใหกิจการบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
กับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม โดยตรงไปยังสวนของเจาของ)
11

An entity revalues property, plant and equipment (under the revaluation model treatment in IAS
16 Property, Plant and Equipment) but no equivalent adjustment is made for tax purposes.
(note: paragraph 61 of the Standard requires the related deferred tax to be charged directly to
equity).
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การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
12. ในการรวมธุรกิจ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะเพิ่มขึ้นเปนเทากับมูลคายุติธรรม แตไมมีการ
ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ : ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมเพิ่มขึ้น หรือลดสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคา
ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดที่สูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ
ดูยอหนาที่ 66)
Business combinations and consolidation

12

The carrying amount of an asset is increased to fair value in a business combination
and no equivalent adjustment is made for tax purposes. (Note that on initial
recognition, the resulting deferred tax liability increases goodwill or decreases the
amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's
identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the
combination. See paragraph 66 of the Standard).

13. คาความนิยมที่ลดลง ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายการคํานวณกําไรทางภาษีได และตนทุนใช
จายของคาความนิยมก็ไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจายเมื่อมีการขายธุรกิจได (หมายเหตุ : ยอ
หนาที่ 15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีนี้)

13

Reductions in the carrying amount of goodwill are not deductible in determining
taxable profit and the cost of the goodwill would not be deductible on disposal of the
business. (Note that paragraph 15(a) of the Standard prohibits recognition of the
resulting deferred tax liability).

14. กิจการตองตัดรายการขาดทุนที่ยังไมรับรูซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันออกโดยไปเพิ่มมูลคาตาม
บัญชีของสินคาคงเหลือ หรือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

14

Unrealised losses resulting from intragroup transactions are eliminated by inclusion
in the carrying amount of inventory or property, plant and equipment.
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15. กําไรสะสมของบริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และกิจการรวมคารวมไวในกําไรสะสมรวมในงบ
การเงินรวม แตภาระภาษีเงินไดจะเกิดก็ตอเมื่อมีการจัดสรรกําไรใหกับบริษัทใหญ (หมายเหตุ :
ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น ถาบริษัทใหญ
ผูลงทุน หรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวไดและมี
ความเปนไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

15

Retained earnings of subsidiaries, branches, associates and joint ventures are included
in consolidated retained earnings, but income taxes will be payable if the profits are
distributed to the reporting parent. (note: paragraph 39 of the Standard prohibits
recognition of the resulting deferred tax liability if the parent, investor or venturer is
able to control the timing of the reversal of the temporary difference and it is
probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future).

16. เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา หรือ บริษัทรวมในตางประเทศ หรือสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน
ต า งประเทศได รับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต า งประเทศ
(หมายเหตุ : (1) ในกรณีนี้อาจมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่
ใชหักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้น ถาบริษัทใหญ ผูลงทุน หรือผูรวมคาสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราวได และมีความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะไมกลับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

16

Investments in foreign subsidiaries, branches or associates or interests in foreign joint
ventures are affected by changes in foreign exchange rates. (notes: (1) there may be
either a taxable temporary difference or a deductible temporary difference; and (2)
paragraph 39 of the Standard prohibits recognition of the resulting deferred tax
liability if the parent, investor or venturer is able to control the timing of the reversal
of the temporary difference and it is probable that the temporary difference will not
reverse in the foreseeable future).
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17. กิจการบันทึกบัญชีดวยหนวยเงินตราภายในประเทศสําหรับรายการสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินของ
การดําเนินงานในตางประเทศ แตกิจการคํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีของการดําเนินงานใน
ตางประเทศ โดยใชหนวยเงินตราตางประเทศอื่น (หมายเหตุ : (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่
ตองเสียภาษี กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 41) และ (3)
กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในงบกําไรขาดทุน ดูยอหนาที่ 58)

17

The non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional
currency but the taxable profit or tax loss is determined in a different currency.
(notes: (1) there may be either a taxable temporary difference or a deductible
temporary difference; (2) where there is a taxable temporary difference, the resulting
deferred tax liability is recognised (paragraph 41 of the Standard); and (3) the
deferred tax is recognised in profit or loss, see paragraph 58 of the Standard).

ภาวะเงินเฟอรุนแรง
18. กิจการปรับมูลคาของสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหม ณ วันที่ในงบดุล (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
เรื่อง รายงานทางการเงินในภาระเศรษฐกิจเงินเฟอรุนแรง) และไมมีการปรับปรุงรายการทาง
ภาษี (หมายเหตุ : (1) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน (2) ถากิจการมี
การตีราคาสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหมดวยกิจการตองบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหมไปยังสวนของเจาของ และบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการปรับมูลคาสินทรัพยไปยังงบกําไรขาดทุน)
Hyperinflation

18

Non-monetary assets are restated in terms of the measuring unit current at the balance sheet date
(see IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies) and no equivalent adjustment
is made for tax purposes. (notes: (1) the deferred tax is charged in the income statement; and (2)
if, in addition to the restatement, the non-monetary assets are also revalued, the deferred tax
relating to the revaluation is charged to equity and the deferred tax relating to the restatement is
charged in the income statement).
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ข. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อยางไรก็ตาม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางรายการ อาจไมสามารถรับรูไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 24 ของมาตรฐานฉบับนี้
B. Examples of circumstances that give rise to deductible temporary
differences

All deductible temporary differences give rise to a deferred tax asset. However, some
deferred tax assets may not satisfy the recognition criteria in paragraph 24 of the Standard.
รายการบัญชีที่สงผลกระทบตองบกําไรขาดทุน
1. คาใชจายบําเหน็จบํานาญ นํามาหักในการคํานวณกําไรทางบัญชี เมื่อพนักงานยังทํางานใหกิจการ
แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษี เมื่อกิจการจายคาบําเหน็จบํานาญให
พนักงานหรือจายเงินสมทบเขากองทุน (หมายเหตุ : ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะเกิดขึ้น
ในลักษณะเดียวกันสําหรับคาใชจายอื่นๆ เชน คาประกันคุณภาพสินคาหรือดอกเบี้ยจาย ซึ่งบาง
ประเทศตองนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด)
Transactions that affect the income statement

1

Retirement benefit costs are deducted in determining accounting profit as service
is provided by the employee, but are not deducted in determining taxable profit
until the entity pays either retirement benefits or contributions to a fund. (note:
similar deductible temporary differences arise where other expenses, such as
product warranty costs or interest, are deductible on a cash basis in determining
taxable profit).

2. คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยในงบการเงินจะมากกวาคาเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาต
ใหตัดจําหนาย ณ วันที่ในงบดุล

2

Accumulated depreciation of an asset in the financial statements is greater than
the cumulative depreciation allowed up to the balance sheet date for tax
purposes.
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3. ตนทุนสินคาคงเหลือที่ขายกอนวันที่ในงบดุลนํามาหักในการคํานวณกําไรทางบัญชี เมื่อกิจการสง
สินคาหรือใหบริการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีก็ตอเมื่อกิจการเก็บ
เงินได (หมายเหตุ : ตามที่อธิบายไวในภาคผนวก ก2 ขางตน ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของ)

3

The cost of inventories sold before the balance sheet date is deducted in
determining accounting profit when goods or services are delivered but is
deducted in determining taxable profit when cash is collected. (note: as
explained in A2 above, there is also a taxable temporary difference associated
with the related trade receivable).

4. มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ หรือ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้นกิจการจึงลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตไม
สามารถนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษี จนกวากิจการจะขายสินทรัพยนั้นไป

4

The net realisable value of an item of inventory, or the recoverable amount of an
item of property, plant or equipment, is less than the previous carrying amount
and an entity therefore reduces the carrying amount of the asset, but that
reduction is ignored for tax purposes until the asset is sold.

5. ตนทุนในการวิจัย (หรือคาใชจายในการจัดตั้งกิจการ หรือ คาใชจายกอนการดําเนินงานอื่นๆ )
รับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตใหนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไร
ทางภาษีไดในงวดถัดไป

5

Research costs (or organisation or other start up costs) are recognised as an
expense in determining accounting profit but are not permitted as a deduction in
determining taxable profit until a later period.

6. รายไดรอการรับรูและแสดงในงบดุล แตนํามารวมคํานวณกําไรทางภาษีในงวดปจจุบันหรือใน
งวดกอน

6

Income is deferred in the balance sheet but has already been included in taxable
profit in current or prior periods.
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7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งรวมอยูในงบดุลเปนรายไดรอการรับรูแตไมตองนํามาเสียภาษีในงวด
อนาคต (หมายเหตุ : ยอหนาที่ 24 ในมาตรฐานฉบับนี้ ไมอนุญาตใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดที่เกิดจากกรณีนี้ได (ดูยอหนาที่ 33 ประกอบ))

7

A government grant which is included in the balance sheet as deferred income
will not be taxable in future periods. (note: paragraph 24 of the Standard
prohibits the recognition of the resulting deferred tax asset, see also paragraph
33 of the Standard).

การปรับใหเปนมูลคายุติธรรม และการตีราคาใหม
8. สินทรัพยทางการเงิน หรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน บันทึกดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งต่ํากวา
ราคาทุนแตไมมีการทํารายการปรับปรุงทางภาษี
Fair value adjustments and revaluations

8

Financial assets or investment property are carried at fair value which is less than cost, but
no equivalent adjustment is made for tax purposes.

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม
9. ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรูหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม สวนของหนี้สินตาม
มูลคายุติธรรมที่มากกวามูลคาตามบัญชีของหนี้สินนี้ไมถือเปนคาใชจายทางภาษี ทําใหเกิดผล
แตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (หมายเหตุ : สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทําให
คาความนิยมลดลงหรือสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย
หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดที่สูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ เพิ่มขึ้น ดูยอหนาที่ 66)
Business combinations and consolidation

9

A liability is recognised at its fair value in a business combination, but none of
the related expense is deducted in determining taxable profit until a later period.
(Note that the resulting deferred tax asset decreases goodwill or increases the
amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the
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acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of
the combination. See paragraph 66 of the Standard).
10. (ยอหนานี้ไมใช)

10

[Deleted]

11. รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันถูกตัดบัญชีจากมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย เชน สินคาคงเหลือ หรืออสังหาริมทรัพย อาคารและอุปกรณ แตไมตองทํารายการ
ปรับปรุงเทียบเทาทางภาษี

11

Unrealised profits resulting from intragroup transactions are eliminated from the
carrying amount of assets, such as inventory or property, plant or equipment, but
no equivalent adjustment is made for tax purposes.

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา หรือบริษัทรวมในตางประเทศ หรือสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน
ตางประเทศ จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(หมายเหตุ : (1) กรณีนี้อาจเกิดไดทั้งผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรือผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 44 กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีในกรณีที่มีความเปนไปไดวา (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวใน
อนาคตอันใกล (ข) กําไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได)

12

Investments in foreign subsidiaries, branches or associates or interests in foreign
joint ventures are affected by changes in foreign exchange rates. (notes: (1) there
may be a taxable temporary difference or a deductible temporary difference; and
(2) paragraph 44 of the Standard requires recognition of the resulting deferred
tax asset to the extent, and only to the extent, that it is probable that: (a) the
temporary difference will reverse in the foreseeable future; and (b) taxable profit
will be available against which the temporary difference can be utilised).
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13. กิจการลงบัญชีโดยใชหนวยเงินตราหลักสําหรับรายการสินทรัพยที่ไมใชตัวเงิน แตกําไรหรือ
ขาดทุนทางภาษีของการดําเนินงานดังกลาว คํานวณโดยใชหนวยเงินตราตางประเทศอื่น (หมาย
เหตุ : (1) กรณีนี้อาจเกิดไดทั้งผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษี (2) ถากิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ (ดูยอหนาที่ 41 ใน
มาตรฐานฉบับนี้) และ (3) กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุน (ดูยอ
หนาที่ 58))

13

The non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional
currency but the taxable profit or tax loss is determined in a different currency.
(notes: (1) there may be either a taxable temporary difference or a deductible
temporary difference; (2) where there is a deductible temporary difference, the
resulting deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that
sufficient taxable profit will be available (paragraph 41 of the Standard); and
(3) the deferred tax is recognised in profit or loss, see paragraph 58 of the
Standard.)
ค. ตัวอยางสถานการณที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน มีจํานวนเทากับฐาน
ภาษี
1. คาใชจายคางจายที่กิจการนํามาหักในการคํานวณหนี้สินภาษีเงินไดประจํางวดสําหรับงวด
ปจจุบัน หรืองวดกอนแลว
C. Examples of circumstances where the carrying amount of an asset
or liability is equal to its tax base

1

Accrued expenses have already been deducted in determining an entity's current tax
liability for the current or earlier periods.

2. เจาหนี้เงินกูยืมวัดมูลคาดวยมูลคาของเงินสดที่ไดรับซึ่งมีจํานวนเทากับมูลคาที่ตองจายคืนเมื่อ
ครบกําหนด
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2

A loan payable is measured at the amount originally received and this amount is the same
as the amount repayable on final maturity of the loan.
3. คาใชจายคางจายไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดได

3

Accrued expenses will never be deductible for tax purposes.
4. รายไดคางรับไมสามารถนํามาคํานวณภาษีเงินไดได

4

Accrued income will never be taxable.
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ภาคผนวก ข
แสดงการคํานวณและการนําเสนอขอมูล
ภาคผนวกนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจมาตรฐานได
ชัดเจนขึ้น โดยยกตัวอยางงบกําไรขาดทุนและงบดุลบางสวนเพื่อแสดงผลกระทบของรายการบัญชีที่
อธิบายไวขางตนที่มีตองบการเงิน ทั้งนี้บางสวนของงบการเงินที่ยกมาจึงไมไดสอดคลองกับการแสดง
รายการและเปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับอื่นๆ กําหนดไวครบทุก
รายการตัวอยางทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติวากิจการไมมีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว
ตัวอยางในภาคผนวกนี้เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศโดยไมไดคํานึงถึงกฎหมายของ
ประเทศไทย

Appendix B
Illustrative computations and presentation
The appendix accompanies, but is not part of, IAS 12. Extracts from income statements and
balance sheets are provided to show the effects on these financial statements of the
transactions described below. These extracts do not necessarily conform with all the
disclosure and presentation requirements of other Standards.
All the examples in this appendix assume that the entities concerned have no transaction
other than those described.
ตัวอยางที่ 1 สินทรัพยที่เสื่อมสภาพได Example 1 – Depreciable assets
กิจการซื้ออุปกรณในราคา 10,000 และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง โดยมีอายุการใชงาน 5 ป
ในทางภาษี กิ จ การต อ งตั ด ค า เสื่อ มราคาอุป กรณ 25% ต อ ป ต ามวิธี เ ส น ตรง ผลขาดทุ น ทางภาษี
สามารถนํากลับไปหักกําไรทางภาษียอนหลังได 5 ป ในปที่ 0 กําไรทางภาษีของกิจการมีจํานวนเทากับ
5,000 และอัตราภาษีเทากับ 40%

An entity buys equipment for 10,000 and depreciates it on a straight-line basis over its expected
useful life of five years. For tax purposes, the equipment is depreciated at 25% per annum on a
straight-line basis. Tax losses may be carried back against taxable profit of the previous five years.
In year 0, the entity's taxable profit was 5,000. The tax rate is 40%.
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กิจการจะใชประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของอุปกรณโดยนํามาใชผลิตสินคาเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินได
ประจํางวดของกิจการจึงสามารถคํานวณไดดังนี้

The entity will recover the carrying amount of the equipment by using it to manufacture goods for
resale. Therefore, the entity's current tax computation is as follows:

รายไดทางภาษี
คาเสื่อมราคาทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี

ป
1
2,000
2,500
(500)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ประจํางวด
(อัตราภาษี 40 %)

(200) (200) (200)

2
2,000
2,500
(500)

3
2,000
2,500
(500)

4
2,000
2,500
(500)

5
2,000
0
2,000

(200) 800

Year
1

2

3

4

5

Taxable income

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Depreciation for tax purposes

2,500

2,500

2,500

2,500

0

Taxable profit (tax loss)

(500)

(500)

(500)

(500)

2,000

Current tax expense (income) at
40%

(200)

(200)

(200)

(200)

800
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กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดประจํางวด ณ สิ้นปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากกิจการไดรับประโยชนจาก
ขาดทุนทางภาษีที่นําไปหักกําไรทางภาษีของปที่ 0 ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับอุปกรณรวมทั้ง
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมี
ดังนี้
The entity recognises a current tax asset at the end of years 1 to 4 because it recovers the benefit of the
tax loss against the taxable profit of year 0.
The temporary differences associated with the equipment and the resulting deferred tax asset and liability
and deferred tax expense and income are as follows:

ป
1
มูลคาตามบัญชี
8,000
ฐานภาษี
7,500
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
500
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด
0
ค า ใช จ า ย (รายได ) ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด 200
บัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด 200

2
6,000
5,000
1,000
200
200

3
4,000
2,500
1,500
400
200

4
2,000
0
2,000
600
200

5
0
0
0
800
(800)

400

600

800

0

Year
1

2

3

4

5

Carrying amount

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Tax base

7,500

5,000

2,500

0

0

500

1,000

1,500

2,000

0

0

200

400

600

800

Deferred tax expense (income)

200

200

200

200

(800)

Closing deferred tax liability

200

400

600

800

0

Taxable temporary difference

Opening deferred tax liability
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กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับรายการของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะทําใหเกิดรายไดทางภาษีในปตอๆ ไป งบกําไรขาดทุนของกิจการเปนดังนี้
The entity recognises the deferred tax liability in years 1 to 4 because the reversal of the taxable temporary
difference will create taxable income in subsequent years. The entity's income statement is as follows:

ป
1
รายได
2,000
คาเสื่อมราคา
2,000
กําไรกอนหักภาษี
0
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดประจํางวด
(200)
ค า ใช จ า ย (รายได ) ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด 200
บัญชี
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
0
กําไรสุทธิสําหรับงวด
0

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

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

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

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

0
0

0
0

0
0

0
0

Year
1

2

3

4

5

Income

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Depreciation

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0

0

0

0

0

(200)

(200)

(200)

(200)

800

200

200

200

200

(800)

Total tax expense (income)

0

0

0

0

0

Net profit for the period

0

0

0

0

0

Profit before tax
Current tax expense (income)
Deferred tax expense (income)
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ตัวอยางที่ 2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตัวอยางนี้ครอบคลุมระยะเวลา 2 ป คือ ป X5 และ X6 ในป X5 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใชคือ
40% ของกําไรทางภาษี ในป X6 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใช คือ 35% ของกําไรทางภาษี
Example 2 – Deferred tax assets and liabilities

The example deals with an entity over the two year period, X5 and X6. In X5 the enacted
income tax rate was 40% of taxable profit. In X6 the enacted income tax rate was 35% of
taxable profit.
กิจการรับรูเงินบริจาคเพื่อการกุศลเปนคาใชจายเมื่อจายจริง แตไมถือเปนคาใชจายทางภาษี

Charitable donations are recognised as an expense when they are paid and are not deductible
for tax purposes.
ในป X5 กิจการไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวากําลังดําเนินการฟองรองกิจการในเรื่อง
การปลอยสารกํามะถัน แมวาในเดือนธันวาคม ป X6 กิจการยังไมไดขึ้นศาล แตกิจการก็รับรูหนี้สินไว
จํานวน 700 ในป X5 เปนการประมาณการคาปรับอยางดีที่สุด และกิจการไมนําคาปรับไมสามารถ
นําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี

In X5, the entity was notified by the relevant authorities that they intend to pursue an action
against the entity with respect to sulphur emissions. Although as at December X6 the action
had not yet come to court the entity recognised a liability of 700 in X5 being its best estimate
of the fine arising from the action. Fines are not deductible for tax purposes.
ในป X2 กิจการมีตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจํานวน 1,250 ซึ่งไดนําไปหักเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษีเงินไดสําหรับป X2 แตในทางบัญชีกิจการบันทึกคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายฝายทุน
และตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตลอด 5 ป ณ วันที่ 31/12/ X4 มูลคาของตนทุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ยังไมไดตัดจําหนาย มีจํานวน 500

In X2, the entity incurred 1,250 of costs in relation to the development of a new product.
These costs were deducted for tax purposes in X2. For accounting purposes, the entity
capitalised this expenditure and amortised it on the straight-line basis over five years. At
31/12/X4, the unamortised balance of these product development costs was 500.
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ในป X5 กิจการทําขอตกลงกับพนักงานวาจะใหสวัสดิการดานสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรู
คาใชจายสําหรับแผนงานนี้ในขณะที่พนักงานยังปฏิบัติงานอยู ในป X5 และ X6 ยังไมมีการจายเงิน
สวัสดิการดังกลาวใหผูเกษียณ คาดูแลสุขภาพจะนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อกิจการจายใหผู
เกษียณ กิจการประเมินวามีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีของกิจการมีเพียงพอที่จะ
นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนได

In X5, the entity entered into an agreement with its existing employees to provide health care
benefits to retirees. The entity recognises as an expense the cost of this plan as employees
provide service. No payments to retirees were made for such benefits in X5 or X6.
Healthcare costs are deductible for tax purposes when payments are made to retirees. The
entity has determined that it is probable that taxable profit will be available against which any
resulting deferred tax asset can be utilised.
กิจการคิดคาเสื่อมราคาทางบัญชีสําหรับอาคารที่ 5% ตอปโดยใชวิธีเสนตรงและคิดคาเสื่อมราคาทาง
ภาษีที่ 10% ตอปดวยวิธีเสนตรง สวนยานพาหนะตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชี 20% โดยวิธีเสนตรงและ
ทางภาษี 25% ตามวิธีเสนตรง กิจการตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชีเต็มปในปที่ซื้อสินทรัพยมา

Buildings are depreciated for accounting purposes at 5% a year on a straight-line basis and at
10% a year on a straight-line basis for tax purposes. Motor vehicles are depreciated for
accounting purposes at 20% a year on a straight-line basis and at 25% a year on a straightline basis for tax purposes. A full year's depreciation is charged for accounting purposes in
the year that an asset is acquired.
ณ วันที่ 1/1/X6 กิจการตีราคาอาคารใหมเปน 65,000 และประมาณวาอาคารจะเหลืออายุการใช
งานอีก 20 ป นับจากวันที่ตีราคาใหม การตีราคาใหมไมกระทบกับกําไรทางภาษีในป X6 และ
หนวยงานจัดเก็บภาษีไมไดปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะทอนถึงราคาที่ตีใหม ในป X6 กิจการ
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมจํานวน 1,033 ไปยังกําไรสะสม ทั้งนี้สวนเกินทุนดังกลาวเกิดจาก
ผลตางจํานวน 1,590 ระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาอาคารที่ตีราคาใหม (3,250) กับคา
เสื่อมราคาที่คิดจากตนทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 1/1/X6 จํานวน 33,200
หารดวยอายุการใชงานที่เหลืออยู 20 ป ) หักดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของอีกจํานวน
557 (ดูยอหนาที่ 64 ของมาตรฐานฉบับนี้)
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At 1/1/X6, the building was revalued to 65,000 and the entity estimated that the remaining
useful life of the building was 20 years from the date of the revaluation. The revaluation did
not affect taxable profit in X6 and the taxation authorities did not adjust the tax base of the
building to reflect the revaluation. In X6, the entity transferred 1,033 from revaluation
reserve to retained earnings. This represents the difference of 1,590 between the actual
depreciation on the building -3,250 and equivalent depreciation based on the cost of the
building (1,660, which is the book value at 1/1/X6 of 33,200 divided by the remaining useful
life of 20 years), less the related deferred tax of 557 (see paragraph 64 of the Standard).
คาใชจายภาษีเงินไดประจํางวด

กําไรทางบัญชี
บวก
คาเสื่อมราคาทางบัญชี
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
คาปรับเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ค า ใช จ า ยรั ก ษาพยาบาลบํ า เหน็ จ บํ า นาญพนั ก งานเมื่ อ
เกษียณ
หัก
คาเสื่อมราคาทางภาษี
กําไรที่ตองเสียภาษี
คาใชจายภาษีเงินไดประจํางวดที่อัตราภาษี 40 %
คาใชจายภาษีเงินไดประจํางวดที่อัตราภาษี 35 %

X5
8,775

X6
8,740

4,800
500
700
250
2,000

8,250
350
250
1,000

17,025

18,590

(8,100)
8,925

(11,850)
6,740

3,570
2,359
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มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ราคาทุน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X4
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X5
หัก คาเสื่อมราคาสะสมเพื่อปรับมูลคา
ในการตีราคาใหม ณ 1/1/X6
ราคาที่ตีเพิ่ม ณ 1/1/ X6
ยอดคงเหลือ ณ 1/1/ 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

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X4
คาเสื่อมราคา ป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X5
การตีราคาเพิ่ม ณ 1/1/X6
ยอดคงเหลือ ณ 1/1/X6
คาเสื่อมราคา ป X6
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X6
มูลคาตามบัญชี
31/12/X4
31/12/X5
31/12/X6

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

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

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

Current tax expense

Accounting profit

X5

X6

8,775

8,740

4,800

8,250

Add
Depreciation for accounting purposes
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Charitable donations

500

350

Fine for environmental pollution

700

–

Product development costs

250

250

2,000

1,000

17,025

18,590

(8,100)

(11,850)

Taxable Profit

8,925

6,740

Current tax expense at 40%

3,570

Healthcare benefits

Deduct
Depreciation for tax purposes

Current tax expense at 35%

2,359

Carrying amounts of property, plant and equipment
Cost

Building

Motor vehicles

Total

50,000

10,000

60,000

6,000

–

6,000

56,000

10,000

66,000

(22,800)

–

(22,800)

Revaluation at 1/1/X6

31,800

–

31,800

Balance at 1/1/X6

65,000

10,000

75,000

–

15,000

15,000

65,000

25,000

90,000

Balance at 31/12/X4
Additions X5
Balance at 31/12/X5
Elimination of accumulated depreciation on
revaluation at 1/1/X6

Additions X6

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
116

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

Carrying amounts of property, plant and equipment
Cost

Building

Motor vehicles

5%

20%

20,000

4,000

24,000

2,800

2,000

4,800

22,800

6,000

28,800

(22,800)

–

(22,800)

–

6,000

6,000

Depreciation X6

3,250

5,000

8,250

Balance at 31/12/X6

3,250

11,000

14,250

31/12/X4

30,000

6,000

36,000

31/12/X5

33,200

4,000

37,200

31/12/X6

61,750

14,000

75,750

Accumulated depreciation
Balance at 31/12/X4
Depreciation X5
Balance at 31/12/X5
Revaluation at 1/1/X6
Balance at 1/1/X6

Total

Carrying amount

ฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ราคาทุน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X4
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X5
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6

50,000
6,000
56,000
-

10,000
10,000
15,000

60,000
6,000
66,000
15,000
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คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X4
คาเสื่อมราคา ป X5
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X5
คาเสื่อมราคา ป X6
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/X6
ฐานภาษี
31/12/X4
31/12/X5
31/12/X6

56,000

25,000

81,000

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

10,000
10,400
4,800

5,000
2,500
11,250

15,000
12,900
16,050

Tax base of property, plant and equipment
Cost

Balance at 31/12/X4
Additions X5
Balance at 31/12/X5
Additions X6
Balance at 31/12/X6
Accumulated depreciation
Balance at 31/12/X4
Depreciation X5
Balance at 31/12/X5
Depreciation X6
Balance 31/12/X6

Building

Motor vehicles

Total

50,000

10,000

60,000

6,000

–

6,000

56,000

10,000

66,000

–

15,000

15,000

56,000

25,000

81,000

10%

25%

40,000

5,000

45,000

5,600

2,500

8,100

45,600

7,500

53,100

5,600

6,250

11,850

51,200

13,750

64,950
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Tax base of property, plant and equipment
Tax base
31/12/X4

10,000

5,000

15,000

31/12/X5

10,400

2,500

12,900

31/12/X6

4,800

11,250

16,050
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และคาใชจายภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ณ 31/12/X4
มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพย

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

ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้การคา
คาปรับคางจาย
หนี้สินเงินรักษาพยาบาลเมื่อออกจาก
งาน
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 ที่อัตราภาษี 40%
-

21,500
8,600
8,600

Deferred tax assets, liabilities and expense at 31/12/X4
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Deferred tax assets, liabilities and expense at 31/12/X4
Carrying
amount

Tax base

Temporary
differences

500

500

–

2,000

2,000

–

500

–

500

Investments

33,000

33,000

–

Property, plant & equipment

36,000

15,000

21,000

TOTAL ASSETS

72,000

50,500

21,500

3,000

3,000

–

500

500

–

Fines payable

–

–

–

Liability for healthcare benefits

–

–

–

20,000

20,000

–

8,600

8,600

–

32,100

32,100

5,000

5,000

–

–

–

–

Retained earnings

34,900

13,400

TOTAL LIABILITIES/EQUITY

72,000

50,500

Accounts receivable
Inventory
Product development costs

Current income taxes payable
Accounts payable

Long-term debt
Deferred income taxes
TOTAL LIABILITIES

Share capital
Revaluation surplus
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Deferred tax assets, liabilities and expense at 31/12/X4
TEMPORARY DIFFERENCES

21,500

Deferred tax liability

21,500 at 40%

Deferred tax asset

–

8,600

–

–

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และคาใชจายภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ณ 31/12/X5
มูลคาตามบัญชี

ฐานภาษี

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

ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้การคา
คาปรับคางจาย
หนี้สินเงินบําเหน็จบํานาญพนักงาน
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

5,000
39,685

5,000
17,135

-

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
122

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
ผลแตกตางชั่วคราว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ
หัก – หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนงวด
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการ
ตั ด บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลแตกต า ง
ชั่ ว คราวที่ รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกและที่ ก ลั บ
รายการ

72,950

48,400

24,550 ที่อัตราภาษี 40%
(2,000) ที่อัตราภาษี 40%

22,550
9,820
(800)
9,020
(8,600)
420

Deferred tax assets, liabilities and expense at 31/12/X5
Carrying
amount

Tax base

Temporary
differences

500

500

–

2,000

2,000

–

250

–

250

Investments

33,000

33,000

–

Property, plant & equipment

37,200

12,900

24,300

TOTAL ASSETS

72,950

48,400

24,550

3,570

3,570

–

Accounts payable

500

500

–

Fines payable

700

700

–

2,000

–

(2,000)

Accounts receivable
Inventory
Product development costs

Current income taxes payable

Liability for healthcare benefits
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Long-term debt

12,475

12,475

9,020

9,020

28,265

26,265

(2,000)

5,000

5,000

–

–

–

–

Retained earnings

39,685

17,135

TOTAL LIABILITIES/EQUITY

72,950

48,400

Deferred income taxes
TOTAL LIABILITIES

Share capital
Revaluation surplus

TEMPORARY DIFFERENCES

–

22,550

Deferred tax liability

24,550 at 40%

9,820

Deferred tax asset

(2,000 at 40%)

(800)

Net deferred tax liability

9,020

Less: Opening deferred tax liability
Deferred tax expense (income) related to the
origination and reversal of temporary differences

(8,600)

420
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และคาใชจายภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ณ 31/12/X6
มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพย

500
2,000
33,000
75,750
111,250

500
2,000
33,000
16,050
51,550

ผลแตกตาง
ชั่วคราว
59,700
59,700

ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้การคา
คาปรับคางจาย
หนี้ สิ น ค า รั ก ษาพยาบาลเมื่ อ ออกจาก
งาน
หนี้สินระยะยาว
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สิน

2,359
500
700
3,000

2,359
500
700
-

(3,000)

12,805
19,845
39,209

12,805
19,845
36,209

(3,000)

ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

5,000
19,637
47,404
111,250

5,000
10,341
51,550

-

ผลแตกตางชั่วคราว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
59,700 ที่อัตราภาษี 35%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(3,000 ที่อัตราภาษี 35 %)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ
หัก – หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนงวด

56,700
20,895
(1,050)
19,845
(9,020)
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ปรับปรุงยอดคงเหลือตนงวดของหนี้สิน 22,550 ที่อัตราภาษี 5%
ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี เนื่ อ งจาก
การลดอัตราภาษี
ภาษีเงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชีที่เกี่ ยวขอ ง 31,800 ที่อัตราภาษี 35%
กับสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการ
ตั ด บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลแตกต า ง
ชั่ ว คราวที่ รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกและที่ ก ลั บ
รายการ

1,127

(11,130)
822

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
รายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานกําหนดไวมีดังนี้
สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได)ภาษีเงินได (ยอหนาที่ 79)
X5
คาใชจายภาษีเงินไดประจํางวด
3,570
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลแตกตาง 420
ชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลด อัตราภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
3,990

X6
2,359
822
(1,127)
2,054

ผลรวมของภาษีเงินไดประจํางวดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกโดยตรง
ไปยังสวนของเจาของ (ยอหนาที่ 81.1)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาอาคารใหม

-

(11,130)

นอกจากนี้ ในป X6 กิจการไดโอนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 557 จากกําไรสะสมกลับไปยัง
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใหม โดยจํานวนดังกลาวมาจากผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิด
จากมูลคาของอาคารที่ตีราคาใหมกับคาเสื่อมราคาที่คิดจากตนทุนของอาคาร
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คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี (ยอหนาที่ 81.3)
มาตรฐานฉบับนี้อนุญาตใหกิจการอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับ
กําไรทางบัญชี ไดสองวิธี ดังนี้
(1) การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่
ใช และเปดเผยเกณฑในการคํานวณอัตราภาษีที่ใช
X5
กําไรทางบัญชี
8,775
ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช 35 % (ป X5 : 3,510
40%)
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี :
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
200
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม
280
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา ภาษีลดลง
คาใชจายภาษีเงินได
3,990

X6
8,740
3,059

122
(1,127)
2,054

อัตราภาษีที่ใชคืออัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือ 30% ( X5 : 35%) และอัตราภาษี
ของทองถิ่นคือ 5%
(2) การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใชและเปดเผยเกณฑในการ
คํานวณอัตราภาษีที่ใช
X5
%
40.0

อัตราภาษีที่ใช
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี :
เงินบริจาคเพื่อการกุศล
2.3
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.2
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา ภาษีลดลง

X6
%
35.0

1.4
(12.9)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
127

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย (คาใชจายทางภาษีหารดวย 45.5
กําไรกอนภาษี)

23.5

อัตราภาษีที่ใช คือ อัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือ 30% (X5 : 35%) และอัตรา
ภาษีของทองถิ่น คือ 5%
Deferred tax assets, liabilities and expense at 31/12/X6
Carrying
amount

Tax base

Temporary
differences

500

500

–

2,000

2,000

–

–

–

–

Investments

33,000

33,000

–

Property, plant & equipment

75,750

16,050

59,700

111,250

51,550

59,700

2,359

2,359

–

Accounts payable

500

500

–

Fines payable

700

700

3,000

–

(3,000)

Long-term debt

12,805

12,805

–

Deferred income taxes

19,845

19,845

–

TOTAL LIABILITIES

39,209

36,209

(3,000)

5,000

5,000

–

Revaluation surplus

19,637

–

–

Retained earnings

47,404

10,341

Accounts receivable
Inventory
Product development costs

TOTAL ASSETS
Current income taxes payable

Liability for healthcare benefits

Share capital
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Deferred tax assets, liabilities and expense at 31/12/X6
TOTAL LIABILITIES/EQUITY

111,250

51,550

TEMPORARY DIFFERENCES

56,700

Deferred tax liability

59,700 at 35%

20,895

Deferred tax asset

(3,000 at 35%)

(1,050)

Net deferred tax liability

19,845

Less: Opening deferred tax liability

(9,020)

Adjustment to opening deferred tax liability
resulting from reduction in tax rate
Deferred tax attributable to revaluation surplus

22,550 at 5%

1,127

31,800 at 35%

(11,130)

Deferred tax expense (income) related to the
origination and reversal of temporary differences

822

Illustrative disclosure
The amounts to be disclosed in accordance with the Standard are as follows:
Major components of tax expense (income) (paragraph 79)

Current tax expense
Deferred tax expense relating to the origination and reversal of
temporary differences:
Deferred tax expense (income) resulting from reduction in tax rate
Tax expense

X5

X6

3,570

2,359

420

822

–

(1,127)

3,990

2,054

Aggregate current and deferred tax relating to items charged or credited to equity (paragraph 81(a))
Deferred tax relating to revaluation of building

–

(11,130)

In addition, deferred tax of 557 was transferred in X6 from retained earnings to revaluation reserve. This relates to the difference between the actual depreciation on the
building and equivalent depreciation based on the cost of the building.
Explanation of the relationship between tax expense and accounting profit (paragraph 81(c))
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The Standard permits two alternative methods of explaining the relationship between tax expense (income) and accounting profit. Both of these formats are illustrated
below.
(i)

a numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rate(s), disclosing also the
basis on which the applicable tax rate(s) is (are) computed

X5

X6

Accounting profit

8,775

8,740

Tax at the applicable tax rate of 35% (X5: 40%)

3,510

3,059

Charitable donations

200

122

Fines for environmental pollution

280

–

–

(1,127)

3,990

2,054

Tax effect of expenses that are not deductible in determining
taxable profit:

Reduction in opening deferred taxes resulting from reduction in
tax rate
Tax expense
The applicable tax rate is the aggregate of the national income tax rate of 30% (X5: 35%) and the local income tax rate of 5%.
(ii)

a numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate, disclosing also the basis on which the applicable tax rate is
computed
X5

X6

%

%

40.0

35.0

Charitable donations

2.3

1.4

Fines for environmental pollution

3.2

–

–

(12.9)

45.5

23.5

Applicable tax rate
Tax effect of expenses that are not deductible for tax purposes:

Effect on opening deferred taxes of reduction in tax rate
Average effective tax rate (tax expense divided by profit before
tax)

The applicable tax rate is the aggregate of the national income tax rate of 30% (X5: 35%) and the local
income tax rate of 5%.
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คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชโดยเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน (ยอหนาที่
81.4)
ในป X6 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดของประเทศจาก 35 % เปน 30 %
กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท รวมทั้งขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท ดังนี้
(1) มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในงบดุลแตละงวดที่
นําเสนอ
(2) มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในงบกําไรขาดทุนใน
แตละงวดที่นําเสนอ หากกรณีดังกลาวไมสามารถเห็นไดชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาในงบดุล (ยอหนาที่ 81.7)
An explanation of changes in the applicable tax rate(s) compared to the previous accounting period
(paragraph 81(d))
In X6, the government enacted a change in the national income tax rate from 35% to 30%.
In respect of each type of temporary difference, and in respect of each type of unused tax losses and
unused tax credits:
(i)

the amount of the deferred tax assets and liabilities recognised in the balance sheet for
each period presented;

(ii)

the amount of the deferred tax income or expense recognised in the income statement for
each period presented, if this is not apparent from the changes in the amounts recognised
in the balance sheet (paragraph 81(g))
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X5
คาเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคํานวณโดยใชอัตราเรง
9,720
หนี้สินคารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนํามาหักภาษีไดเมื่อ (800)
จายจริงเทานั้น
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่นํามาหักจากกําไรทางภาษี 100
ในปกอน
ราคาสินทรัพยที่ตีเพิ่ม สุทธิจากคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวของ
9,020
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

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

(หมายเหตุ : มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปปจจุบันสามารถเห็นไดจากมูลคาในงบดุลที่เปลี่ยนแปลงไป)
X5

X6

Accelerated depreciation for tax purposes

9,720

10,322

Liabilities for health care benefits that are deducted for tax purposes only when
paid

(800)

(1,050)

100

–

–

10,573

9,020

19,845

Product development costs deducted from taxable profit in earlier years
Revaluation, net of related depreciation
Deferred tax liability

(note: the amount of the deferred tax income or expense recognised in the income statement for the
current year is apparent from the changes in the amounts recognised in the balance sheet)
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ตัวอยางที่ 3 – การรวมธุรกิจ
ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุนของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษี
ของเงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 คาความนิยมไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีไดและ
ตนทุนของคาความนิยมจะไมสามารถนํามาหักภาษีไดตอใหบริษัทจําหนายธุรกิจออกไปก็ตาม อัตรา
ภาษีสําหรับกิจการ ก คือ 30% และอัตราภาษีสําหรับกิจการ ข คือ 40%
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่กิจการ ก ซื้อมา (ยกเวนสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตั ด บั ญ ชี )แสดงไว ใ นตารางดา นลา งนี้ พร อมทั้ งฐานภาษีของสิ น ทรั พยแ ละหนี้สิ น ดั ง กลา วใน
ประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยูและผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น
Example 3 – Business combinations

On 1 January X5 entity A acquired 100 per cent of the shares of entity B at a cost of 600. At
the acquisition date, the tax base in A's tax jurisdiction of A's investment in B is 600.
Reductions in the carrying amount of goodwill are not deductible for tax purposes, and the
cost of the goodwill would also not be deductible if B were to dispose of its underlying
business. The tax rate in A's tax jurisdiction is 30 per cent and the tax rate in B's tax
jurisdiction is 40 per cent.
The fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed (excluding deferred
tax assets and liabilities) by A is set out in the following table, together with their tax bases in
B's tax jurisdiction and the resulting temporary differences.
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ต น ทุ น ในการ
ซื้อ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
270
210
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
174
(30)
หนี้สินบําเหน็จบํานาญพนักงาน
เจาหนี้การคา
(120)
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่สามารถ 504
ระบุไดที่ซื้อมา ไมรวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ฐานภาษี
155
210
124
(120)
369

ผลแตกต า ง
ชั่วคราว
155
50
(30)
135

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากหนี้สินบําเหน็จบํานาญพนักงานตองนําไปหักออกจาก
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินคาคงเหลือ (ดูยอ
หนาที่ 74)
ไมมีรายการหักตนทุนของคาความนิยมเปนคาใชจายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู ดังนั้นฐาน
ภาษีของคาความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีคาเปนศูนย อยางไรก็ตาม ยอหนาที่ 15.1 กิจการ ก, ตอง
ไมรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคา
ความนิยมในกิจการ ข
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เปนดังนี้
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่สามารถระบุไดที่ซื้อมา
ยกเวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่สามารถระบุไดที่ซื้อมา
คาความนิยม (สุทธิจากคาความนิยมตัดจําหนายซึ่งเทากับศูนย)
มูลคาตามบัญชี

504
(54)
450
150
600

ณ วันที่ซื้อกิจการ ฐานภาษีของเงินลงทุนของกิจการ ก มีคาเทากับ 600 ดังนั้นจึงไมเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน
ระหวางป X5 สวนของเจาของในกิจการ ข
เปลี่ยนแปลง เปนดังนี้

(ซึ่งรวมการปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ) มีการ
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5
กําไรสะสมสําหรับป X5 (กําไรสุทธิคือ 150 หักดวย
เจาหนี้เงินปนผลจํานวน 80)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5

450
70
520

กิจการ ก รับรูหนี้สินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายหรือหนี้สินภาษีเงินไดอื่นๆที่กิจการจะตองจาย ในการ
บันทึกบัญชีลูกหนี้เงินปนผลจํานวน 80
ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลคาตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไมรวมลูกหนี้เงินปนผลคาง
จาย เปนดังนี้
สินทรัพยสุทธิของกิจการ ข
คาความนิยม
มูลคาตามบัญชี

520
150
670

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวกัยเงินลงทุนของบริษัท ก มีจํานวน 70 ซึ่งเทากับกําไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรรตั้งแตวันซื้อธุรกิจ
ถากิจการ ก พิจารณาวาจะไมขายเงินลงทุน และกิจการ ข จะไมจัดสรรกําไรสะสมในอนาคตอันใกล
กิจการ ก ไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกียวของกับเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูยอหนาที่
39 และ 40) ทั้งนี้ขอยกเวนดังกลาวจะนํามาใชกับเงินลงทุนในบริษัทรวมไดก็ตอเมื่อมีขอตกลงวาจะ
ไมมีการจัดสรรกําไรกันในอนาคตอันใกล (ดูยอหนาที่ 42) กิจการ ก ตองเปดเผยมูลคาผลแตกตาง
ชั่วคราวซึ่งไมไดรับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6)
ถากิจการ ก คาดวาจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกําไรสะสมให ก ในอนาคตอันใกล
กิจการ ก ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามจํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวาจะกลับ
รายการ โดยใชอัตราภาษีที่สะทอนใหเห็นวากิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน (ดูยอหนาที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไปยังสวนของ
เจ า ของเป น จํ า นวนเท า กั บ ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผลต า งในการแปลงค า อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งไดบันทึกบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของแลว (ดูยอหนาที่ 61)
กิจการ ก ตองเปดเผยขอมูลแยกจากกันดังนี้
(a) มูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งกิจการบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ (ดูยอหนาที่
81.1)
(b) มูลคาของผลแตกตางชั่วคราวที่เหลืออยู ซึ่งกิจการคาดวาจะยังไมกลับรายการในอนาคตอันใกล
ดังนั้นกิจการจึงไมตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6)
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Cost of
acquisition

Tax base

Temporary
differences

Property, plant and equipment

270

155

115

Accounts receivable

210

210

–

Inventory

174

124

50

Retirement benefit obligations

(30)

–

(30)

(120)

(120)

–

504

369

135

Accounts payable
Fair value of the identifiable assets acquired and
liabilities assumed, excluding deferred tax

The deferred tax asset arising from the retirement benefit obligations is offset against the deferred
tax liabilities arising from the property, plant and equipment and inventory (see paragraph 74 of
the Standard).
No deduction is available in B's tax jurisdiction for the cost of the goodwill. Therefore, the tax base
of the goodwill in B's jurisdiction is nil. However, in accordance with paragraph 15(a) of the
Standard, A recognises no deferred tax liability for the taxable temporary difference associated
with the goodwill in B's tax jurisdiction.
The carrying amount, in A's consolidated financial statements, of its investment in B is made up as
follows:
Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed, excluding deferred tax

504

Deferred tax liability (135 at 40%)

(54)

Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed

450

Goodwill

150

Carrying amount

600

Because, at the acquisition date, the tax base in A's tax jurisdiction, of A's investment in B is 600, no temporary
difference is associated in A's tax jurisdiction with the investment.
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During X5, B's equity (incorporating the fair value adjustments made as a result of the business combination)
changed as follows:
At 1 January X5

450

Retained profit for X5 (net profit of 150, less dividend payable of 80)
At 31 December X5

70
520

A recognises a liability for any withholding tax or other taxes that it will incur on the accrued dividend
receivable of 80.
At 31 December X5, the carrying amount of A's underlying investment in B, excluding the accrued
dividend receivable, is as follows:
Net assets of B

520

Goodwill

150

Carrying amount

670

The temporary difference associated with A's underlying investment is 70. This amount is equal to the
cumulative retained profit since the acquisition date.
If A has determined that it will not sell the investment in the foreseeable future and that B will not
distribute its retained profits in the foreseeable future, no deferred tax liability is recognised in relation to
A's investment in B (see paragraphs 39 and 40 of the Standard). Note that this exception would apply for
an investment in an associate only if there is an agreement requiring that the profits of the associate will
not be distributed in the foreseeable future (see paragraph 42 of the Standard). A discloses the amount of
the temporary difference for which no deferred tax is recognised, ie 70 (see paragraph 81(f) of the
Standard).
If A expects to sell the investment in B, or that B will distribute its retained profits in the foreseeable
future, A recognises a deferred tax liability to the extent that the temporary difference is expected to
reverse. The tax rate reflects the manner in which A expects to recover the carrying amount of its
investment (see paragraph 51 of the Standard). A credits or charges the deferred tax to equity to the
extent that the deferred tax results from foreign exchange translation differences which have been
charged or credited directly to equity (paragraph 61 of the Standard). A discloses separately:
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(a)

the amount of deferred tax which has been charged or credited directly to equity (paragraph
81(a) of the Standard); and

(b)

the amount of any remaining temporary difference which is not expected to reverse in the
foreseeable future and for which, therefore, no deferred tax is recognised (see paragraph 81(f) of
the Standard).
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ตัวอยางที่ 4 - เครื่องมือทางการเงินแบบผสม
กิจการไดออกหุนกูแปลงสภาพที่ไมระบุอัตราดอกเบี้ย มูลคา 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซึ่งตอง
จายคืนตามราคาที่ตราไว ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 48
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ กิจการแยกประเภทสวนประกอบที่เปนหนี้สินของ
เครื่องมือทางการเงินไวเปนหนี้สิน และแยกสวนประกอบที่เปนทุนไวเปนทุน ทําใหกิจการตองบันทึก
มูลคาตามบัญชีเมื่อเริ่มแรกเปนสวนประกอบหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพเทากับ 751 และเปน
สวนประกอบทุนเทากับ 249 ตอมากิจการรับรูสวนลดของหุนกูเปนคาใชจายดอกเบี้ยในอัตรา 10 %
ของมูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนหนี้สิน ณ วันตนป ทั้งนี้กฎหมายภาษีอากรไมอนุญาตให
กิจการนําสวนลดที่เกิดจากสวนประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพมาหักเปนคาใชจาย และ
อัตราภาษี คือ 40%
Example 4 – Compound financial instruments

An entity receives a non-interest-bearing convertible loan of 1,000 on 31 December
X4 repayable at par on 1 January X8. In accordance with IAS 32 Financial
Instruments: Presentation the entity classifies the instrument's liability component
as a liability and the equity component as equity. The entity assigns an initial
carrying amount of 751 to the liability component of the convertible loan and 249
to the equity component. Subsequently, the entity recognises imputed discount as
interest expense at an annual rate of 10% on the carrying amount of the liability
component at the beginning of the year. The tax authorities do not allow the entity
to claim any deduction for the imputed discount on the liability component of the
convertible loan. The tax rate is 40%.
รายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับสวนประกอบที่เปนหนี้สิน หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี แสดงไดดังนี้

The temporary differences associated with the liability component and the resulting
deferred tax liability and deferred tax expense and income are as follows
ป
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X4
มูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนหนี้สิน 751
ฐานภาษี
1,000
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
249
หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ต น งวด ที่ 0
อัตราภาษี 40 %
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่บันทึกไปยังสวน 100
ของเจาของ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด ที่ 100
อัตราภาษี 40 %

X5
826
1,000
174
100

X6
909
1,000
91
70

X7
1,000
1,000
37

-

-

-

(30)
70

(33)
37

(37)
-

Year
X4

X5

X6

X7

751

826

909

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

249

174

91

–

0

100

70

37

Deferred tax charged to equity

100

–

–

–

Deferred tax expense (income)

–

(30)

(33)

(37)

100

70

37

–

Carrying amount of liability component
Tax base
Taxable temporary difference
Opening deferred tax liability at 40%

Closing deferred tax liability at 40%

ตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการปรับมูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้น
มูลคาที่กิจการรับรู ณ วันนั้น มีดังนี้

As explained in paragraph 23 of the Standard, at 31 December X4, the entity recognises the
resulting deferred tax liability by adjusting the initial carrying amount of the equity component of
the convertible liability. Therefore, the amounts recognised at that date are as follows:
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สวนประกอบที่เปนหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนประกอบที่เปนทุน (249-100)

751
100
149
1,000

Liability component

751

Deferred tax liability

100

Equity component (249 less 100)

149
1,000

กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง ไวในงบกําไรขาดทุนเปน
รายไดภาษีเงินได (ดูยอหนาที่ 23) ดังนั้นงบกําไรขาดทุนของกิจการจะเปนดังนี้

คาใชจายดอกเบี้ย (สวนลดที่คํานวณได)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ป
X4
-

X5
75
(30)
45

X6
83
(33)
50

X7
91
(37)
54

Subsequent changes in the deferred tax liability are recognised in the income statement as tax
income (see paragraph 23 of the Standard). Therefore, the entity's income statement is as follows:
Year
X4

X5

X6

X7

Interest expense (imputed discount)

–

75

83

91

Deferred tax expense (income)

–

(30)

(33)

(37)

–

45

50

54
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ตัวอยางที่ 5 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ X รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ กําหนดใหกิจการรับรูคาใชจายสําหรับ
บริการที่ไดรับจากพนักงานเปนคาตอบแทนสําหรับสิทธิเลือกซื้อหุนที่ใหพนักงาน
หมายเหตุ
1. จากการคํานวณนี้ กิจการไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ทั้งนี้กิจการอาจคํานวณไดอีกวิธี
หนึ่ง คือ ลูกหนี้เงินปนผลคางจายมีฐานภาษีเปนศูนย ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
เทากับ 100 อยางไรก็ตามทั้งสองวิธีไมมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกิดขึ้น
2. จากการคํานวณนี้ กิจการไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ทั้งนี้อาจคํานวณไดอีกวิธีหนึ่ง คือ
คาปรับคางจายมีฐานภาษีเปนศูนย ทําใหมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเปน 100 อยางไรก็ตามทั้ง
สองวิธีไมมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกิดขึ้น
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ตัวอยางที่ 5 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กิจการตองรับรูคาใชจายสําหรับบริการที่ไดรับจากพนักงานเปนสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิเลือกซื้อหุนที่
ให ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ xx เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ การหักภาษีจะไมเกิดขึ้น
จนกวาจะมีการใชสิทธิเลือกและจะใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือก ณ วันที่ใชสิทธิเปนเกณฑในการหัก
ภาษี
Example 5 – Share-based payment transactions

In accordance with IFRS 2 Share-based Payment, an entity has recognised an expense for the
consumption of employee services received as consideration for share options granted. A tax
deduction will not arise until the options are exercised, and the deduction is based on the
options' intrinsic value at exercise date.
ผลตางระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับจากพนักงานจนถึงงวดปจจุบัน (ซึ่งเปนจํานวนที่หนวยงาน
เก็บภาษีอนุญาตใหหักภาษีในงวดอนาคตสําหรับบริการนั้น) กับมูลคาตามบัญชีที่เปนศูนย ตามยอ
หนาที่ 68 ข ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิด
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ยอหนาที่ 68ข กําหนดวา หากจํานวนที่หนวยงานเก็บภาษีอนุญาต
ใหหักภาษีในงวดอนาคตยังไมทราบ ณ สิ้นงวด กิจการตองประมาณจํานวนนั้นโดยใชขอมูลที่มีอยู ณ
วันสิ้นงวดเปนเกณฑ หากหนวยงานเก็บภาษียอมใหจํานวนดังกลาวขึ้นอยูกับราคาหุนในอนาคต การ
วัดมูลคาผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีตองใชราคา ณ สิ้นงวดเปนเกณฑ ดังนั้น ตัวอยางนี้ ประมาณ
การของจํานวนที่หักภาษีไดในงวดอนาคต (และการวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)ตอง
ใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือก ณ วันสิ้นงวดเปนเกณฑ)

As explained in paragraph 68B of the Standard, the difference between the tax base of the
employee services received to date (being the amount the taxation authorities will permit as a
deduction in future periods in respect of those services), and the carrying amount of nil, is a
deductible temporary difference that results in a deferred tax asset. Paragraph 68B requires
that, if the amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods is not
known at the end of the period, it should be estimated, based on information available at the
end of the period. If the amount that the taxation authorities will permit as a deduction in
future periods is dependent upon the entity's share price at a future date, the measurement of
the deductible temporary difference should be based on the entity's share price at the end of
the period. Therefore, in this example, the estimated future tax deduction (and hence the
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measurement of the deferred tax asset) should be based on the options' intrinsic value at the
end of the period
หากจํานวนที่หักภาษี (หรือประมาณการจํานวนที่หักภาษีไดในงวดอนาคต) มากกวาจํานวนคาใชจาย
เงินเดือนสะสมที่เกี่ยวของ แสดงวา จํานวนที่หักภาษีเกี่ยวของทั้งคาใชจายเงินเดือนและรายการบัญชี
ทุน ตามยอหนาที่ 68ค ซึ่งกําหนดใหกิจการรับรูสวนเกินของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือภาษีเงิน
ไดประจํางวดตองรับรูโดยตรงในสวนของทุน

.As explained in paragraph 68C of the Standard, if the tax deduction (or estimated future
tax deduction) exceeds the amount of the related cumulative remuneration expense, this
indicates that the tax deduction relates not only to remuneration expense but also to an
equity item. In this situation, paragraph 68C requires that the excess of the associated
current or deferred tax should be recognised directly in equity.
อัตราภาษีของกิจการเปนรอยละ 40 สิทธิเลือกที่ออกให ณ ตนปที่ 1 จะเปนสิทธิขาด ณ สิ้นปที่ 3
และใชสิทธิได ณ สิ้นปที่ 5 รายละเอียดของคาใชจายที่รับรูตามบริการที่ไดรับจากพนักงาน และไดใช
ประโยชนแลวในแตละงวดบัญชี จํานวนสิทธิเลือกคงเหลือ ณ สิ้นงวดแตละงวด และมูลคาที่แทจริง
ของสิทธิเลือก ณ สิ้นงวดแตละงวดเปนดังนี้

The entity's tax rate is 40 per cent. The options were granted at the start of year 1, vested
at the end of year 3 and were exercised at the end of year 5. Details of the expense
recognised for employee services received and consumed in each accounting period, the
number of options outstanding at each year-end, and the intrinsic value of the options at
each year-end, are as follows:
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ปที่
1
2
3
4
5

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

จํานวนสิทธิเลือก ณ สิ้นงวด
50,000
45,000
40,000
40,000
40,000

มูลคาที่แทจริงตอสิทธิเลือก
5
8
13
17
20

Employee services expense

Number of options at year-end

Intrinsic value per option

Year
1

188,000

50,000

5

Year
2

185,000

45,000

8

Year
3

190,000

40,000

13

Year
4

0

40,000

17

Year
5

0

40,000

20

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดและรายไดภาษีเงินไดรอตัดในชวงปที่ 1 – 4 และรายไดภาษีเงิน
ไดประจํางวดในปที่ 5 ดังนี้ ในปที่ 4 และ 5 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดประจํา
งวดบางสวนรับรูโดยตรงเขาสวนทุน เพราะประมาณการภาษี(และภาษีจริง) ที่หักไดมากกวาคาใชจาย
เงินเดือนสะสม
ปที่ 1
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
(50,000 x 5 x 1/3 (ดูคําอธิบายขอ (ก)) x 0.40) = 33,333
(ก) ฐานภาษีของบริการที่พนักงานใหใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือกเปนเกณฑ สิทธิเลือกเหลานั้นให
สําหรับบริการที่ไดรับ 3 ป เนื่องจากถึงปจจุบัน กิจการไดรับบริการเพียง 1 ป จึงตองคูณมูลคาที่
แทจริงของสิทธิเลือกดวย 1/3 เพื่อใชเปนฐานภาษี ณ สิ้นปที่ 1
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูทั้งหมดในงบกําไรขาดทุน เพราะประมาณการภาษีที่หักไดใน
อนาคต 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) นอยกวาคาใชจายเงินเดือนสะสมจํานวน 188,000

The entity recognises a deferred tax asset and deferred tax income in years 1–4 and
current tax income in year 5 as follows. In years 4 and 5, some of the deferred and
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current tax income is recognised directly in equity, because the estimated (and actual)
tax deduction exceeds the cumulative remuneration expense.
Year 1
Deferred tax asset and deferred tax income:
(50,000 × 5 × 1/3a

33,333

a The tax base of the employee services received is based on the intrinsic value of the options, and
those options were granted for three years' services. Because only one year's services have been
received to date, it is necessary to multiply the option's intrinsic value by one-third to arrive at the
tax base of the employee services received in year 1.

The deferred tax income is all recognised in profit or loss, because the estimated future
tax deduction of 83,333 (50,000 × 5 × 1/3) is less than the cumulative remuneration
expense of 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
62,667*
*จํานวนเงินนี้ประกอบดวยรายการดังนี้
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับจาก
พนักงานระหวางปและมูลคาตามบัญชียกมาเปนศูนย
(45,000 x 8 x 1/3 x 0.40)
48,000
รายไดภาษีเงินไดที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีของบริการที่ไดรับ
จากพนักงานในปกอน
ก) มูลคาที่แทจริงที่เพิ่มขึ้น(45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)
18,000
ข) จํานวนสิทธิเลือกที่ลดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)
(3,333)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป
62,667
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดตองรับรูงบกําไรขาดทุน เพราะประมาณการภาษีเงินไดที่ใช
หักได 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) นอยกวาคาใชจายเงินเดือนสะสม 373,000 (188,000 –
185,000)
Year 2
Deferred tax asset at year-end:
(45,000 × 8 × 2/3 × 0.40) =

96,000

Less deferred tax asset at start of year

(33,333)

Deferred tax income for year

62,667 *

* This amount consists of the following:

Deferred tax income for the temporary difference between
the tax base of the employee services received during the
year and their carrying amount of nil:
(45,000 × 8 × 1/3 × 0.40)

48,000

Tax income resulting from an adjustment to the tax base
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of employee services received in previous years:
(a)

increase in intrinsic value: (45,000 × 3 × 1/3 × 0.40)

18,000

(b)

decrease in number of options: (5,000 × 5 × 1/3 × 0.40)

(3,333)

Deferred tax income for year

62,667

The deferred tax income is all recognised in profit or loss, because the estimated future tax
deduction of 240,000 (45,000 × 8 × 2/3) is less than the cumulative remuneration expense of
373,000 (188,000 + 185,000).
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ปที่ 3
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) =
208,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด
( 96,000)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป
112,000
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูในงบกําไรขาดทุน เพราะประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักได
520,000 (45,000 x 13) นอยกวาคาใชจายเงินเดือนสะสม 563,000 (188,000 – 185,000 –
190,000)

Year 3
Deferred tax asset at year-end:
(40,000 × 13 × 0.40) =

208,000

Less deferred tax asset at start of year

(96,000)

Deferred tax income for year

112,000

The deferred tax income is all recognised in profit or loss, because the estimated future tax
deduction of 520,000 (40,000 × 13) is less than the cumulative remuneration expense of
563,000 (188,000 + 185,000 + 190,000).
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ปที่ 4
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 17 x 0.40) =
272,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด
(208,000)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป
64,000
รายไดภาษีเงินไดที่รับรูบางสวนในงบกําไรขาดทุนและบางสวนในทุน
ประมาณการภาษีเงินไดที่หักไดในงวดอนาคต (40,000 x 17)
680,000
คาใชจายเงินเดือนสะสม
563,000
จํานวนที่สูงกวาภาษีที่หักได
(40,000
x
17)
117,000
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป
64,000
สวนเกินที่รับรูโดยตรงเขาสวนทุน (117,000 x 0.40)
(46,800)
สวนที่รับรูเขางบกําไรขาดทุน
17,200

Year 4
Deferred tax asset at year-end:
(40,000 × 17 × 0.40) =

272,000

Less deferred tax asset at start of year

(208,000)

Deferred tax income for year

64,000

The deferred tax income is recognised partly in profit or loss and partly directly in
equity as follows:
Estimated future tax deduction (40,000 × 17) =

680,000

Cumulative remuneration expense

563,000

Excess tax deduction

117,000

Deferred tax income for year

64,000

Excess recognised directly in equity (117,000 × 0.40) =

46,800
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Recognised in profit or loss

17,200

ปที่ 5
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (การกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชี)
272,000
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนทุน (การกลับรายการรายไดภาษีเงินได
รอตัดบัญชีสะสมที่รับรูโดยตรงเขาสวนทุน)
46,800
จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน
225,200
รายไดภาษีเงินไดประจํางวดที่ใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือก ณ วันใชสิทธิ
เปนเกณฑ (40,000 x 20 x 0.40) =
320,000
จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (563,000 x 0.40) =
225,200
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนทุน
94,800

Year 5
Deferred tax expense (reversal of deferred tax asset)
Amount recognised directly in equity (reversal of cumulative deferred tax income
recognised directly in equity)

272,000

46,800

Amount recognised in profit or loss

225,200

Current tax income based on intrinsic value of options at exercise date (40,000 ×
20 × 0.40) =

320,000

Amount recognised in profit or loss (563,000 × 0.40) =

225,200

Amount recognised directly in equity

94,800

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
151

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได

สรุป
งบกําไรขาดทุน
คาใชจา ยตาม คาใชจา ย
(รายได) ภาษี
บริการที่
พนักงานให ประจํางวด

คาใชจา ย
(รายได) ภาษีรอ
ตัดบัญชี

คาใชจา ย
(รายได) ภาษีรวม

1
2
3
4
5

188,000
185,000
190,000
0
0

0
0
0
0
(225,200)

(33,333)
(62,667)
(112,000)
(17,200)
225,200

(33,333)
(62,667)
(112,000)
(17,200)
0

รวม

563,000

(225,200)

0

(225,200)

ปที่

งบดุล
ทุน

สินทรัพย
ภาษีเงินได
รอการตัด
บัญชี
33,333
96,000
208,000
272,000
0

0
0
0
(46,800)
46,800
(94,800)
(94,800)

0

Summary
Income statement

Balance sheet

Employee
services
expense

Current tax
expense
(income)

Deferred tax
expense
(income)

Total tax
expense
(income)

Equity

Deferred tax
asset

Year 1

188,000

0

(33,333)

(33,333)

0

33,333

Year 2

185,000

0

(62,667)

(62,667)

0

96,000

Year 3

190,000

0

(112,000)

(112,000)

0

208,000

Year 4

0

0

(17,200)

(17,200)

(46,800)

272,000

Year 5

0

(225,200)

225,200

0

46,800

0

(94,800)
Totals

563,000

(225,200)

0

(225,200)

(94,800)

0

ก

ก

Extracted from IAS 12, Income Taxes. ฉ IASC Foundation.
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