ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๔
เรื่อง คาอธิบายเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการทีไ่ ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
----------------------เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องตรงกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรั บกิจการที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ ฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๔ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ คาอธิบายเพิ่มเติมในประเด็น
ที่สาคัญ ดังนี้
๑. บทที่ ๘ สินค้าคงเหลือ
๑.๑ การแสดงผลขาดทุนจากมู ลค่ าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการปรับมู ลค่ าให้เท่ากับ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรั บรู้ผลขาดทุนจากมูล ค่ าที่ล ดลงของสินค้ าคงเหลื อ
เนื่ อ งจากการปรั บ มู ล ค่ า ให้ เ ท่ า กับ มู ล ค่ า สุท ธิท่ีจ ะได้ รั บ ตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ ๑๐๐ ส าหรั บ กรณี
ของกิจการที่ได้ แสดงผลขาดทุนดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร หรือแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหาก
ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ กิจการต้ อง
จัดประเภทผลขาดทุนดังกล่ าวใหม่ ในงบการเงินงวดก่อนที่นามาเปรี ยบเทียบ โดยแสดงไว้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนขาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
๑.๒ ผลขาดทุนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าคงเหลือ
ในการปฏิบัติตามข้ อ กาหนดเกี่ยวกับการรั บรู้ ผลขาดทุนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าคงเหลื อ เช่ น
ขาดทุนจากสินค้ าสูญหาย ตามที่ก าหนดในย่ อหน้ าที่ ๑๐๐ สาหรั บ กรณีข องกิจการที่ได้ แ สดงผลขาดทุ น
ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุ นขาย หรื อแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหาก ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ กิจ การที่ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สีย สาธารณะ กิจ การต้ อ งจั ด ประเภทผลขาดทุ น
ดังกล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนที่นามาเปรียบเทียบ โดยแสดงไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
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๒. บทที่ ๑๐ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
๒.๑ การรับรู ้ประมาณการหนี้ สินสาหรับรายจ่ ายในการรื้ อ การขนย้าย และการบู รณะสถานที่ต้ งั
ของสินทรัพย์
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูล ค่ าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย
ใช้ ราคาทุน ตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ ๑๒๖ และ ๑๒๗ ให้ กิจการใช้ ราคาทุนเดิมต่อไปสาหรั บสินทรั พ ย์
ถาวร ที่ได้ มาก่อนวันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้
จนกว่าจะมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการ
เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพั นดังกล่ าว และกิจการสามารถประมาณจานวนของภาระผู กพันได้ อย่ างน่าเชื่อถือ
ซึ่ง เมื่ อเข้ าเกณฑ์ดั ง กล่ าวให้ กิจการตั้ งประมาณการที่ดีท่ีสุดส าหรั บ การรื้ อ การขนย้ าย และการบูร ณะ
สถานที่ต้ังของสินทรั พ ย์และรวมไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย
ใช้ วิ ธีเ ปลี่ ยนทัน ทีเ ป็ นต้ น ไป และให้ คิด ค่ า เสื่อมราคาของสิน ทรั พ ย์ ถาวรนั้น ตามอายุ การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี
เหลืออยู่ และให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
๒.๒ อาคารชุด
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาคารชุดและสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันตามที่
ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ ๑๒๙ ให้ กิ จ การบั น ทึ ก ต้ น ทุ น ของการได้ ม าซึ่ ง อาคารชุ ด และสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว
ไว้ เป็ นรายการสินทรัพย์หน่วยเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกที่ดินออกจากอาคาร ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๔
สาหรั บกรณีของกิจการที่มิได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ๑๒๙ มาก่อนและจะต้ องปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ๑๒๙ เป็ นครั้ งแรก ให้ กิจการใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป เพื่ อบันทึกรายการ
อาคารชุดหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ได้ มาก่อนวันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ โดยให้ กจิ การปฏิบัติดังนี้
๑) ณ วันต้ นงวด ให้ กจิ การปิ ดยอดคงเหลือทุกบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับรายการอาคารชุดนั้น
เช่น ที่ดิน อาคารชุด ค่าเสื่อมราคาสะสม รวมทั้ง ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม และสินทรัพย์ ราคาที่ตีเพิ่ม (ถ้ ามี) ไปเป็ น ราคาที่ใช้ แทนราคาทุน (Deemed cost)
๒) ให้ กิจการประมาณมูล ค่ าคงเหลื อและอายุ การให้ ประโยชน์ท่ีเหลื ออยู่ ข องอาคารชุ ดตาม
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ๑๔๑-๑๔๔
๓) ให้ กจิ การนาราคาที่ใช้ แทนราคาทุน ตาม ข้ อ ๑) มาหักออกด้ วยมูลค่าคงเหลือ ตาม ข้ อ ๒)
เพื่อคานวณจานวนที่คิดค่าเสือ่ มราคาของอาคารชุด ตามอายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ใน ข้ อ ๒)
และให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับกรณีการบันทึกราคาที่ดินเนื่องจากกิจการได้ รับโฉนดที่แบ่งแยกได้ ตามกฎหมายอาคาร
ชุดเดิม ก็ให้ กจิ การบันทึกตามเดิมนั้น
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๒.๓ การคิดค่าเสือ่ มราคาแยกตามส่วนประกอบทีม่ ีนยั สาคัญ
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับ ส่วนประกอบของรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนที่มีนัยสาคัญแยกต่างหากจากกันตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ ๑๓๗ ซึ่งหมายถึง
การคิดค่าเสือ่ มราคาจากต้ นทุนของรายการที่แยกส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญนั้น ให้ กิจการคิดค่าเสื่อมราคา
แยกตามส่วนประกอบที่สาคัญเฉพาะสินทรัพย์ถาวรที่ได้ มาตั้งแต่วันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรก
ที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ สาหรับ สินทรัพย์ถาวรที่ได้ มาก่อนวันต้ นงวดของรอบ
ระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ให้ คิดค่าเสื่อมราคารวมเป็ นหน่วย
เดียวกันต่อไป และให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
๒.๔ การทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์และวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
สาหรับการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ ประโยชน์ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาตามย่อหน้ าที่
๑๔๑ และ ๑๔๖ ให้ กิจการใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปกับ สินทรัพย์ถาวรทุกรายการที่ได้ มาก่อนวันต้ นงวด
ของรอบระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ โดยกิจการไม่ ต้องแก้ ไข
มูลค่าคงเหลือ อายุการให้ ประโยชน์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ
ที่ยกมา ณ วันต้ นงวด ของรอบระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้
๒.๕ การวัดมูลค่ารายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ภายหลังการรับรูร้ ายการโดยใช้วิธีราคาทุน
ตามย่ อ หน้ าที่ ๑๓๔ กาหนดให้ กิจ การวั ด มู ล ค่ า ภายหลั ง การรั บ รู้ร ายการโดยใช้ วิ ธีร าคาทุ น
ส าหรั บ กรณี ข องกิจ การที่ไ ด้ แ สดงรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ โดยใช้ วิ ธีก ารตี ร าคาใหม่ ก่ อนการ
ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรั บกิจ การที่ไ ม่ มีส่ วนได้ เ สียสาธารณะ กิจ การจะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาเป็ นวิธรี าคาทุน โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป โดยให้ กจิ การปฏิบัติดังนี้
๑) ณ วันต้ นงวด ให้ กิจการปิ ดยอดคงเหลือทุกบัญชี เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ส่วนที่มีการตีราคาใหม่ เช่น สินทรัพย์ -ราคาที่ตีเพิ่ม ค่ าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนที่ตีราคาเพิ่ ม
รวมทั้ง ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ให้ คงเหลือเฉพาะยอดตามวิธรี าคาทุน
๒) ให้ กิจ การประมาณมู ล ค่ า คงเหลื อ และอายุ การให้ ป ระโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ ตามข้ อ ก าหนด
ในย่อหน้ าที่ ๑๔๑-๑๔๔
๓) ให้ กิจการนาราคาทุนที่คงเหลือตาม ข้ อ ๑) มาหักออกด้ วยมูลค่าคงเหลือตาม ข้ อ ๒) เพื่ อ
คานวณจานวนที่คิดค่าเสือ่ มราคา ตามอายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ ใน ข้ อ ๒)
และให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งนี้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ กิจการอาจเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้
๒.๖ การแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ในการจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายตามย่อหน้ าที่ ๑๔๘-๑๔๙ นั้น
หากกิจการได้ จัด ประเภทสิน ทรั พ ย์เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ไม่ หมุ นเวีย นที่ถือ ไว้ เ พื่ อ ขาย โดยแสดงเป็ นสิน ทรั พ ย์
หมุนเวียนก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรั บกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
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กิจการต้ องจัดประเภทสินทรั พย์ ดังกล่ าวใหม่ ในงบการเงินงวดก่อนที่นามาเปรี ยบเทียบ โดยแสดงเป็ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามย่อหน้ าที่ ๑๔๙.๑ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
๓. บทที่ ๑๑ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
๓.๑ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ๑๘๘ เกี่ยวกับการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ
การให้ ประโยชน์ไม่ทราบได้ แน่นอน หากกิจการมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบได้ แน่นอน
ซึ่งไม่ ได้ มี การตั ดจ าหน่ าย ให้ กิจการเปลี่ ย นมาก าหนดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่
อายุ การให้ ประโยชน์ไม่ ทราบได้ แน่นอนดังกล่ าวเท่ากับ ๑๐ ปี ตามข้ อกาหนดของย่อหน้ าที่ ๑๘๘ โดย
ใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป ดังนี้
๑) ณ วั นต้ น งวด ให้ กิจ การปิ ดยอดคงเหลื อ ทุกบั ญชีเ ฉพาะที่เ กี่ยวข้ อ งกับ รายการสินทรั พ ย์
ไม่ มี ตั ว ตนนั้ น ได้ แ ก่ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสม รวมทั้ง ส่ ว นเกิน ทุ น จาก
การตีราคาสินทรั พย์เพิ่ ม และสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน-ราคาที่ตีเพิ่ม (ถ้ ามี) ไปเป็ น ราคาที่ใช้ แทนราคาทุน
(Deemed cost)
๒) ให้ กิจการกาหนดมูลค่าคงเหลื อของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนตามย่ อหน้ าที่ ๑๘๙ และกาหนด
อายุ การให้ ประโยชน์เท่ากับ ๑๐ ปี โดยเริ่ มตั้งแต่ ร อบระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาใช้
๓) ให้ กจิ การนาราคาที่ใช้ แทนราคาทุน ตาม ข้ อ ๑) มาหักออกด้ วยมูลค่าคงเหลือ ตาม ข้ อ ๒)
เพื่อคานวณจานวนที่ตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามอายุการให้ ประโยชน์ ๑๐ ปี
และให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
๓.๒ ค่าความนิยม
ค่าความนิยม ไม่ถอื เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคานิยามในย่อหน้ าที่ ๑๕๕ สาหรับกรณีท่กี ิจการ
ได้ แสดงค่าความนิยมเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนการประกาศใช้ มาตรการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ กิจการต้ องจัดประเภทค่าความนิยมใหม่ โดยแสดงค่าความนิยมไว้
เป็ นรายการแยกต่ างหากจากสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน และตัดจาหน่ายภายใน ๑๐ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ รอบระยะ
เวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้
๔. บทที่ ๑๒ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กรณี กิจการที่จั ดประเภทสินทรั พย์ ถาวรที่เข้ านิ ยามของอสังหาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ตาม
ย่ อหน้ าที่ ๑๙๘ เป็ นรายการที่ดิ น อาคารและอุปกรณ์ หรื อสินทรั พย์ อื่น ก่ อนการประกาศใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นส าหรั บกิจการที่ไม่ มีส่ วนได้ เสียสาธารณะ กิจการต้ องจั ดประเภทสินทรั พย์ถาวร
ดังกล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนที่นามาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็ นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
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สาหรั บกรณีของกิจการที่ได้ แสดงสินทรัพย์ถาวรที่เข้ านิยามของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
โดยใช้ วิธีการตีราคาใหม่ ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรั บกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะ กิจการจะต้ องเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาเป็ นวิธีราคาทุน โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทัน ที
เป็ นต้ นไป ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๒.๕ ของประกาศฉบับนี้ ก่อนจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรดังกล่ าวใหม่
ในงบการเงินงวดก่อนที่นามาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็ นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อประโยชน์
ในการนาเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
๕. บทที่ ๑๓ ต้นทุนการกูย้ มื
กรณี ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่เ กี่ย วข้ อ งโดยตรงกับ การได้ ม า การก่ อ สร้ าง หรื อ การผลิ ต สิน ทรั พ ย์
ที่เข้ าเงื่อนไข ตามย่อหน้ าที่ ๒๒๒ ซึ่งให้ รับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ สาหรั บกรณีท่ีกิจการ
ที่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ กิจการไม่ต้องปรับปรุงต้ นทุนการกู้ยืมที่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแล้ วกลับมา
เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์
๖. บทที่ ๑๖ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ในการตั้งประมาณการหนี้สนิ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานโดยการใช้ ประมาณการที่ดีท่สี ุด
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ๓๐๔ และ ๓๑๐ ซึ่งประมาณการที่ดีท่สี ุดของรายจ่ายที่ต้องนาไปจ่ายชาระภาระ
ผูกพันในปั จจุบัน คือ จานวนที่ส มเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพื่อชาระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้
บุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส าหรั บรอบระยะเวลารายงานแรกที่กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มาใช้
หากกิจการได้ ต้ังประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ข องพนักงานไว้ แล้ วและกิจการประสงค์ท่ีจะตั้ง
ประมาณการหนี้สนิ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานส่วนเพิ่มต่อไป กิจการสามารถทาได้ หากประมาณการ
หนี้สินนั้นเป็ นประมาณการที่ดีท่สี ุดตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ๓๐๔ และ ๓๑๐ อย่างไรก็ดี หากกิจการยัง
ไม่เคยตั้งประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ข องพนักงานมาก่อน ให้ กิจการรับรู้ประมาณการหนี้สิน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแรกที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ มาใช้ โดยพิ จ ารณาจากภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นแน่ น อน ซึ่ ง กิ จ การต้ อ งช าระ
ในรอบระยะเวลารายงานในอนาคตโดยพิจารณาจากข้ อมูลในปัจจุบันของกิจการ
ประกาศฉบั บนี้ให้ ถือปฏิบั ติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มในหรือหลังวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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