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ที่  ๙๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒๓   
เรื่อง  ความไมแ่นน่อนเกี่ยวกับวธิีการทางภาษเีงินได้ 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๘  (๔/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒๓  เรื่อง  ความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 90/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 1 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่23 

เรือ่ง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้

 

ค าน า 

 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทาง

ภาษีเงินได้ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 (IFRIC Interpretation 23: Uncertainty over Income Tax Treatments (Bound Volume 

2019 Consolidated without early application)) 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่23 

เรือ่ง ควำมไม่แน่นอนเกีย่วกับวธีิกำรทำงภำษีเงินได ้

 

 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 5 

มติ 6 

กิจการควรพจิารณาวิธีการทางภาษีทีม่ีความไม่แน่นอนแยกต่างหากหรือไม่ 6 

การตรวจสอบโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี 8 

การก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้

เครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้และอตัราภาษี 9 

การเปลีย่นแปลงขอ้เท็จจริงและสถานการณ ์ 13 

ภาคผนวก  

ก  แนวทางในการปฏิบติั  

ข  วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี
เงินได้ ก าหนดไวใ้นยอ่หน้าที่ 1 ถึง 14 และภาคผนวก ก และ ข 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่23 

เรือ่ง ควำมไม่แน่นอนเกีย่วกับวธีิกำรทำงภำษีเงินได ้

 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอ้ผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

 

ความเป็นมา 

 

1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

สนิทรัพย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กจิการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ โดยอ้างองิกบักฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ 

2 การปฏบัิติตามกฎหมายภาษีอากรส าหรับรายการใดรายการหน่ึงหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์

หน่ึงอาจจะยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่ทราบวิธกีารทางภาษีวิธีใดวิธีหน่ึงที่เป็นที่ยอมรับภายใต้กฎหมาย

ภาษีอากรในอนาคตจนกว่าหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะก าหนดวิธีการทางภาษีหรือศาลจะท าการ

ตัดสิน ดังน้ัน วิธีการทางภาษีวิธีใดวิธีหน่ึงที่ มีข้อพิพาทหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย

หน่วยงานจัดเก็บภาษีอาจกระทบต่อวิธีการทางบัญชีของกิจการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของ 

งวดปัจจุบัน หรือสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึง 

3.1 “วิธีการทางภาษี” หมายถึง วิธีการที่กิจการใช้หรือคาดว่าจะใช้ในการน าส่งแบบแสดง

รายการเสยีภาษีเงินได้ 

3.2 “หน่วยงานจัดเกบ็ภาษี” หมายถึง หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือหลายหน่วยงานที่จะ

ตัดสินว่าวิธีการทางภาษีใดเป็นที่ยอมรับภายใต้กฎหมายภาษีอากร ซ่ึงอาจรวมถึง 

ค าตัดสนิของศาล 

3.3 “วิธีการทางภาษีที่ มีความไม่แน่นอน” คือ วิธีการทางภาษีที่ มีความไม่แน่นอนว่า

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีที่เกี่ยวข้องจะยอมรับว่าเป็นวิธีการทางภาษีภายใต้กฎหมายภาษี

อากร ตัวอย่างเช่น กิจการตัดสินใจว่าจะไม่น าส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของ

ประเทศหน่ึง หรือไม่รวมรายได้ประเภทใดประเภทหน่ึงในก าไรทางภาษี รายการ
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ดังกล่าวจัดเป็นวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนหากการยอมรับในวิธีการดังกล่าวมี

ความไม่แน่นอนภายใต้กฎหมายภาษีอากร   

 

ขอบเขต 
 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอธิบายวิธีการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการ

รับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้เมื่อมีความไม่

แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องรับรู้รายการและ 

วัดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน หรือสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยอ้างองิจากก าไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และอัตราภาษีที่ใช้จาก

การถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

ประเด็น 
 

5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะกล่าวถึงประเดน็ต่อไปน้ี เมื่อมีความไม่

แน่นอนเกี่ยวกบัวิธกีารทางภาษีเงินได้ 

5.1 กจิการควรพิจารณาวิธกีารทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนแยกต่างหากหรือไม่ 

5.2 สมมติฐานที่กิจการใช้เกี่ยวกับวิธีการทางภาษีกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษี  

5.3 กิจการก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เครดิต

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และอตัราภาษีอย่างไร และ 

5.4 กจิการพิจารณาการเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์อย่างไร 

 

มติ 
 

กิจการควรพจิารณาวิธีการทางภาษีทีม่ีความไม่แน่นอนแยกต่างหากหรือไม่ 

 

6 กิจการต้องก าหนดว่าจะพิจารณาวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนแต่ละวิธีแยกจากกัน หรือ

รวมกันกับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนอื่นวิธีใดวิธีหน่ึงหรือมากกว่า โดยเลือกจากวิธีการ 

ที่คาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนได้ดีกว่า ในการประเมินว่าวิธีการใดคาดการณ์ผลลัพธ์

ของความไม่แน่นอนได้ดีกว่า กิจการอาจพิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น (ก) กิจการจัดท าแบบแสดง

รายการเสยีภาษีเงินได้ และเอกสารประกอบวิธกีารทางภาษีอย่างไร หรือ (ข) กจิการคาดการณ์ว่า

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะท าการตรวจสอบ และจะแก้ไขประเดน็ที่อาจเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ

ดังกล่าวอย่างไร    
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7 หากกิจการถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 และกิจการพิจารณาว่าควรรวมวิธีการทางภาษีที่มีความไม่

แน่นอนมากกว่าหน่ึงวิธีรวมกัน กิจการต้องอ่านค านิยามของค าว่า “วิธีการทางภาษีที่มีความไม่

แน่นอน” ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเพ่ือน าไปพิจารณารวมกันเป็น

กลุ่มของวิธกีารทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน  

 

 การตรวจสอบโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี 
 

8 ในการประเมินว่าวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนจะกระทบต่อการก าหนดก าไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และอัตราภาษีอย่างไร 

กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีมีสิทธิตรวจสอบจ านวนเงินของรายการดังกล่าว และ 

มีความรู้เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน ขณะที่ท  าการตรวจสอบ  

 

การก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้เครดิตภาษีที่ยงั

ไม่ไดใ้ช ้และอตัราภาษี 
 

9 กิจการต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่

แน่นอนน้ัน 

10 หากกิจการสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่

แน่นอน กิจการต้องก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 

เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรืออตัราภาษี ด้วยวิธทีี่สอดคล้องกันกบัวิธกีารทางภาษีที่กจิการใช้ หรือ

คาดว่าจะใช้ในการน าส่งแบบแสดงรายการเสยีภาษีเงินได้ 

11 หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความ

ไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนที่ก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรืออัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง กิจการ

ต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนส าหรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนแต่ละวิธี

ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังต่อไปน้ี ข้ึนอยู่กับว่าวิธีการที่กิจการคาดว่าจะคาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่

แน่นอนได้ดีกว่า  

11.1 วิธีจ านวนเงินที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือจ านวนเงินที่มีความเป็นได้สูงสุดเพียงจ านวน

เงินเดียวในช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ วิธีจ านวนเงินที่มีความเป็นไปได้สูงสุดจะ

คาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนได้ดีกว่าหากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีเพียงสองกรณี

หรือมูลค่ารวมเป็นมูลค่าเดียว 

11.2 วิธีมูลค่าที่คาดหวัง คือผลรวมของจ านวนเงินที่ถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็นในช่วง

ของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ วิธีมูลค่าที่คาดหวังจะคาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนได้

ดีกว่า หากผลลัพธท์ี่เป็นไปได้ไม่ได้มีเพียงสองกรณีหรือไม่ได้มีมูลค่ารวมเป็นมูลค่าเดียว 

12 หากวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอนกระทบต่อภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี (ตัวอย่างเช่น หากวิธกีารดังกล่าวกระทบกบัก าไรทางภาษีที่ใช้ก าหนดภาษีเงินได้ของ
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งวดปัจจุบัน และฐานภาษีที่ใช้ก าหนดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ

ประมาณการส าหรับภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีให้สอดคล้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงขอ้เท็จจริงและสถานการณ ์

 

13 กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการตามข้อก าหนดของการตีความมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีใหม่ เมื่อข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เคยใช้อ้างอิงในการใช้ 

ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปล่ียนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ได้รับส่งผลกระทบต่อการใช้

ดุลยพินิจหรือประมาณการ ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ 

อาจเปล่ียนแปลงข้อสรุปของกิจการเกี่ยวกับการยอมรับวิธีการทางภาษี หรือประมาณการของ

กิจการได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน หรือทั้งคู่ ย่อหน้าที่ ก1 ถึง ก3 ระบุแนวทางปฏิบัติ

กรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์  

14 กิจการต้องสะท้อนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ หรือจากข้อมูล

ใหม่ที่ได้รับเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด กิจการต้องถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ในการ

พิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนภายหลังรอบระยะเวลารายงานเป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง

หรือไม่ต้องปรับปรุง 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางในการน ามาปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และมีผลบังคับ

เช่นเดียวกบัส่วนอื่นของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่23 เร่ือง ความไม่แน่นอน

เกี่ยวกบัวิธกีารทางภาษีเงินได้ 

 

การเปลีย่นแปลงขอ้เท็จจริงและสถานการณ ์(ย่อหนา้ที ่13) 

 

ก1 การถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 13 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการ

ต้องประเมินความเกี่ยวข้องและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์หรือ

ข้อมูลใหม่ภายใต้กฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น บางเหตุการณ์อาจส่งผลให้มี

การประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีวิธีหน่ึงใหม่ แต่อาจไม่มี

ผลกระทบส าหรับวิธีการทางภาษีอกีวิธีหน่ึง หากวิธกีารทางภาษีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายภาษี

อากรที่แตกต่างกนั 

ก2 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลให้เกิดการ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการตามข้อก าหนดของการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีใหม่ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้  

ก2.1 การตรวจสอบ หรือการด าเนินการของหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี ตัวอย่างเช่น 

ก2.1.1 ความเห็นชอบหรือความไม่เห็นชอบจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีกับวิธีการ 

ทางภาษี หรือวิธกีารทางภาษีที่มีความคล้ายคลึงกนัที่ใช้โดยกจิการ 

ก2.1.2  ข้อมูลที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับวิธีการทางภาษีที่

คล้ายคลึงกนัที่ใช้โดยกจิการอื่น 

ก2.1.3  ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนเงินรับช าระหรือจ่ายช าระของวิธกีารทางภาษีที่คล้ายคลึงกนั 

ก2.2 การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี 

ก2.3 การสิ้นสดุระยะเวลาในการตรวจสอบหรือการตรวจสอบซ า้ของหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี 

ก3 หากพิจารณาโดยแยกออกจากปัจจัยอื่น การไม่ได้รับความเหน็ชอบหรือความไม่เหน็ชอบจาก

หน่วยงานจัดเก็บภาษีกับวิธีการทางภาษี มีความเป็นไปได้ยากที่ถือเป็นการเปล่ียนแปลง

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์หรือข้อมูลใหม่ ที่จะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจและประมาณการ 

ตามข้อก าหนดของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  
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การเปิดเผยขอ้มูล 
 

ก4 เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ กิจการต้องก าหนดว่าจะเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้หรือไม่ 

ก4.1 ดุลยพินิจที่ใช้ในการก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และอัตราภาษี ตามการถือปฏบัิติย่อหน้าที่ 122 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และ 

ก4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานและประมาณการที่ใช้ในการก าหนดก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และอัตราภาษี ตามการ

ถือปฏิบัติย่อหน้าที่ 125 ถึง 129 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน 

ก5 หากกิจการสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่

แน่นอน กิจการต้องก าหนดว่าจะเปิดเผยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนเป็น

สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามย่อหน้าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้   
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ภาคผนวก ข 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  และมีผลบังคับ

เช่นเดียวกบัส่วนอื่นของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่23 เร่ือง ความไม่แน่นอน

เกี่ยวกบัวิธกีารทางภาษีเงินได้  

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

ข1 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ข2 ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

ข2.1 ปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เ ร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด หากสามารถท าได้โดยไม่ใช้

ข้อมูลที่ทราบในภายหลัง หรือ 

ข2.2 ปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน าการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก  

หากกิจการเลือกวิธีน้ี กิจการต้องไม่ปรับข้อมูลเปรียบเทยีบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบ

สะสมจากการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏบัิติใช้คร้ังแรก

โดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของตาม

ความเหมาะสม) วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก คือวันที่เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงาน

ประจ าปีซ่ึงมีการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 


