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สรุปประเด็นส ำคัญของ 

ร่ำงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 23

เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงนิได้
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ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องอ้างอิงกับ
กฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรส าหรับบาง
รายการหรือบางสถานการณ์อาจยังไม่ชัดเจน 
ดังนั้น วิธีการทางภาษีเงินได้ที่มีข้อพิพาทหรือ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอาจกระทบต่อ
วิธีการทางบัญชีของบริษัท

ควำมเป็นมำ

TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

Background
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กิจการควรแยก
วิธีการส าหรับวิธีการ
ทางภาษีที่มีความไม่
แน่นอนแยกต่างหาก
หรือไม่

สมมติฐานที่กิจการ
ใช้เกี่ยวกับวิธีการ
ทางภาษีกรณีที่อยู่
ระหว่างการ
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี

กิจการพิจารณาก าไร 
(ขาดทุน) ทางภาษี 
ฐานภาษี ขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 
เครดิตภาษีที่ยังไงไม่ได้
ใช้ และอัตราภาษี
อย่างไร

กิจการพิจารณา
การเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริง และ
สถานการณ์อย่างไร

01 02 03 04

ประเด็น TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
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ประเด็น (Issues) มติ (Consensus)

กิจกำรควรพิจำรณำ
แยกวิธีกำรส ำหรับ
วิธีกำรทำงภำษีที่มี
ควำมไม่แน่นอน
แยกต่ำงหำกหรือไม่ 

1 • กิจการต้องพิจารณาวิธีการทางภาษีที่มี
ความไม่แน่นอนแต่ละวิธีแยก หรือรวมกัน 
โดยเลือกวิธีการที่คาดการณ์ผลลัพธ์ของความ
ไม่แน่นอนได้ดีกว่า

• การพิจารณาว่าวิธีใดคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ดีกว่าอาจ
พิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น (1) การจัดท าแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้ เอกสารประกอบวิธีการทาง
ภาษีของกิจการ หรือ (2) กิจการคาดการณ์ว่า
หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบและแก้ไขประเด็นที่
อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบของอย่างไร

• การพิจารณาว่าควรรวมวิธีการทางภาษีที่มี
ความไม่แน่นอนมากกว่าหนึ่งวิธีรวมกัน กิจการต้องอ่าน
ค านิยามของวิธีปฏิบัติทางภาษีเงินได้ที่มีความไม่
แน่นอนมาพิจารณาการรวมกลุ่ม
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ประเด็น (Issues) มติ (Consensus)

สมมติฐานที่กิจการ
ใช้เกี่ยวกับวิธีการ
ทางภาษีกรณีที่อยู่
ระหว่างการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี

2

• กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
มีสิทธิตรวจสอบจ านวนเงิน
ของรายการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางภาษีที่
มีความไม่แน่นอน และมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ขณะที่ท า
การตรวจสอบ
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ประเด็น (Issues) มติ (Consensus)

กิจการพิจารณา
ก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี 
ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ 
เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 
และอัตราภาษี อย่างไร

3 กิจการต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความ
ไม่แน่นอนนั้น แบ่งออกเป็น

▪มีควำมเป็นไปได้ - กิจการต้องก าหนดรายการ
ดังกล่าว ด้วยวิธีเดียวกันกับวิธีปฏิบัติทางภาษีที่
กิจการใช้ หรือคาดว่าจะใช้ในการน าส่งแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้

▪ ไม่มีควำมเป็นไปได้ - กิจการต้องสะท้อน
ผลกระทบความไม่แน่นอนด้วยวิธี จ านวนเงิน
ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด หรือ มูลค่าที่คาดหวัง
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ประเด็น (Issues) มติ (Consensus)

กิจการพิจารณา
การเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ อย่างไร

4 • กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณ
การตามข้อก าหนดของ TFRIC 23 นี้ใหม่ เมื่อ
ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เคยใช้อ้างอิงในการใช้
ดุลยพินิจ หรือประมาณการ
มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผลจากการตรวจสอบ
ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
การเปลี่ยนแปลงกฎ หรือข้อก าหนดโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี หรือการสิ้นสุดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ หรือการตรวจสอบซ้ าของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี

• สะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
ตาม TAS 8 และปฏิบัติตาม TAS 10 ในการ
พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องปรับปรุง
หรือไม่TF
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ดุลยพินิจที่ใช้

1.2

ดุลยพินิจที่ใช้ในการก าหนด
ก าไร (ขาดทุน)ทางภาษี ฐานภาษี 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 
เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และ
อัตราภาษี ตามย่อหน้าที่ 122
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง 
การน าเสนองบการเงิน 

สมมติฐำนและประมำณกำรที่ใช้

1.1

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานและประมาณการ
ที่ใช้ในการก าหนดก าไร(ขาดทุน) ทางภาษี 
ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และ
อัตราภาษี ตามย่อหน้าที่ 125-129 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง 
การน าเสนองบการเงิน

TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

กำรเปิดเผยข้อมูล

1. กิจการต้องพิจารณาเปิดเผยรำยกำรต่อไปนี้

และ
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2. ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอน

หากกิจการสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
จะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน กิจการต้องเปิดเผย
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามย่อหน้าที่ 88 
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

กำรเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
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11

กำรปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

1 2

ปรับย้อนหลังตำม 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ
ที่ 8 หำกสำมำรถท ำได้
โดยไม่ใช้ข้อมูลที่ทรำบใน
ภำยหลัง

หรือ

ปรับปรุงย้อนหลังโดยกำรรับรู้
ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนฯฉบับนี้
มำปฏิบัติใช้ครั้งแรกเข้ำก ำไร
สะสม ณ วันที่น ำมำปฏิบัติใช้
ครั้งแรก โดยไม่ต้องปรับข้อมูล
เปรียบเทียบ
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ตัวอย่ำง

บริษัท ก. มีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร จ านวนเงิน 10 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน
เพื่อเสียภาษีประจ าปี ปัจจุบันกรมสรรพากรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและประเมินภาษีในประเด็นการเข้าหลักเกณฑ์
รายจ่ายที่เป็นลักษณะการลงทุน (Capital Expenditure) ตามประมวลรัษฎากรที่กิจการต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และคิด
ค่าเสื่อมราคา หรือไม่

ดังนั้น จึงอาจมีความไม่แน่นอนส าหรับการค านวณก าไรขาดทุนทางภาษีตามกรณีตัวอย่างข้างต้น จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีอากรจากกรมสรรพากร  
สมมติว่า กิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่ากรมสรรพากรจะยอมรับวิธีการทางภาษีท่ีกิจการบันทึกค่าใช้จ่าย  กิจการจึงจะไม่
บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่าย  แต่ถ้ากิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ท่ีกรมสรรพากรจะยอมรับวิธีทางภาษี กิจการจึงจะบันทึก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ด้วยจ านวนเงินเป็นไปได้สูงสุด

กำรเปิดเผยข้อมูล
บริษัท ก. ต้องเปิดเผยว่าผู้บริหารใช้ดุลยพินิจอย่างไรในการพิจารณาความไม่แน่นอนในการบันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่าว และ
เปิดเผยสมมติฐานและประมาณการที่ใช้ในค านวณก าไรขาดทุนทางภาษี และหากผู้บริหารสรุปว่าเป็นไปได้ที่กรมสรรพากร
จะยอมรับวิธีการทางภาษีที่ไม่แน่นอนดังกล่าว จะต้องเปิดเผยตัวเลขผลกระทบที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอนนั้น
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 
individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 
information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Materials 
published may only be reproduced with the consent of FAP.
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