
 หน้า   ๑๔ (เล่มที่  ๓) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๒/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๔   
เรื่อง  ขอ้จ ากดัสนิทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้ก าหนดเงินทนุขัน้ต่ าและปฏิสัมพันธข์องรายการเหล่านี้ 

ส าหรบัมาตรฐานการบญัช ี ฉบับที ่ ๑๙  เรือ่ง  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
 

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  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๗๕/๒๕๖๑  เรื่อง  การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๔  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  
ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  ส าหรับมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๔  เรื่อง  ข้อจ ากัดสินทรัพย์
ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  ส าหรับมาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับที่  ๑๙  เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 1 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14  

เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้ นต ่าและ

ปฏิสมัพนัธข์องรายการเหล่านี้  ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์

ของพนกังาน 

 

 

ค าน า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ

ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี  ส าหรับมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 19  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRIC Interpretation 14: IAS 19—The Limit on 

a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (Bound volume 

2019 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุง

การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหา

ใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 2 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14  

เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้ นต ่าและ

ปฏิสมัพนัธข์องรายการเหล่านี้  ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์

ของพนกังาน 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14  

เรือ่ง ขอ้จ ำกัดสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน ์ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ำ่และ

ปฏสิัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้  ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่19  

เรื่อง ผลประโยชนข์องพนักงำน   

 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 6 

มติ 7 

เงินทีไ่ดร้บัคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 7 

ผลกระทบของขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่ต่อผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่สามารถใชป้ระโยชน์

ทีอ่ยู่ในลกัษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต 18 

เมือ่ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่อาจท าใหเ้กิดหนี้ สิน 23 

วนัถอืปฏิบติั 27 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 28 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ 

ขอ้ก าหนดเงินทุนขัน้ต ่าและปฏิสมัพันธ์ของรายการเหล่าน้ี  ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 29  

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14  

เรื่อง ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้  ส ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์

ของพนักงำน 

   

อา้งอิง 
 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น  

 

ความเป็นมา 

 

1 ย่อหน้าที่  64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ก าหนด 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ให้เป็น “จ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างส่วนเกิน

จากโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้และเพดานของสินทรัพย์” ย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน นิยามเพดานของสินทรัพย์เป็น    “มูลค่า

ปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้จากโครงการหรือการ

ลดเงินสมทบในอนาคตแก่โครงการ” ค าถามที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเมื่อใดเงินที่ได้รับคืนหรือการลด

เงินสมทบในอนาคตจะถือว่าให้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่มีข้อก าหนดเงินทุนขั้น

ต ่า 

2 หลายประเทศมีข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าเพ่ือท าให้ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ท  ากับสมาชิก             

ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานมีความมั่นคงมากย่ิงขึ้ น ซ่ึงข้อก าหนดดังกล่าวมักจะ

ก าหนดเง่ือนไขของจ านวนเงินข้ันต ่าหรือระดับเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้าโครงการตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ดังน้ัน ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าจึงอาจจ ากดัความสามารถของกจิการที่จะลดเงินสมทบในอนาคตลง 

3 นอกจากน้ี ข้อก าหนดของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์อาจเป็นสาเหตุท าให้

ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าเป็นสถานะที่สร้างภาระ โดยปกติข้อก าหนดให้สมทบเงินเข้าโครงการ         



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 5 

จะไม่กระทบกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพราะ 

เงินสมทบที่ จ่ายเข้ามาน้ันจะกลายเป็นสินทรัพย์ของโครงการและเป็นผลท าให้หน้ีสินสุทธิ

เพ่ิมเติมเป็นศูนย์ อย่างไรกด็ี ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าอาจท าให้เกิดหน้ีสินได้หากเงินสมทบที่

ก าหนดให้ การจ่าย ไม่สามารถให้ประโยชน์แก่กจิการได้เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบแล้ว 

3ก  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ขอบเขต 
 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมด 

5 ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าตามวัตถุประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

หมายถึง ข้อก าหนดใดๆ เพ่ือจัดหาเงินทุนให้แก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 

 

ประเด็น 
 

6 ประเดน็ที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้แก่ 

6.1 เงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 8 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน จะถือว่าสามารถให้

ประโยชน์ได้ตามค านิยามของเพดานของสินทรัพย์เมื่อใด 

6.2 ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าอาจกระทบประโยชน์ของการลดเงินสมทบในอนาคตได้

อย่างไร 

6.3 ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าอาจท าให้เกดิหน้ีสนิเมื่อใด 

 

มติ 
 

เงินทีไ่ดร้บัคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 

7 กจิการต้องก าหนดเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและสถานการณ์ของโครงการและข้อก าหนดตามกฎหมายในประเทศน้ัน 

8 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคต             

ถือว่าสามารถให้ประโยชน์ได้หากกิจการสามารถรับรู้ผลประโยชน์ดังกล่าวในระหว่างอายุ              

ของโครงการหรือเมื่อมีการช าระหน้ีสินของโครงการ กล่าวคือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ดังกล่าวอาจให้ประโยชน์ได้แม้ว่าจะไม่เกดิขึ้นในทนัท ีณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถให้ประโยชน์ได้ไม่ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการตั้ งใจที่จะใช้      

ส่วนเกินนั้นอย่างไร กิจการต้องก าหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
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จากเงินที่ได้รับคืน การลดเงินสมทบในอนาคต หรือผลรวมของทั้งสองรายการ โดยกิจการไม่

สามารถรับรู้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เกดิจากผลรวมของเงินที่ได้รับคืนและการลดเงินสมทบ

ในอนาคตที่เกดิจากข้อสมมติที่แยกกนั 

10 ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กจิการต้องเปิดเผย

แหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคัญของการประมาณการที่มีความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีอย่างมี

สาระส าคัญของสนิทรัพย์สทุธหิรือหน้ีสนิสทุธิที่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบแสดงฐานะ

การเงิน รายการน้ีอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อจ ากัดในการรับรู้ในปัจจุบันของส่วนเกินหรือ 

การเปิดเผยเกณฑท์ี่ใช้ก าหนดมูลค่าผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 

ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดที้่อยู่ในลกัษณะของเงินทีไ่ดร้บัคืน 

 

สิทธิทีจ่ะไดร้บัเงินคืน 

 

11  เงินที่ได้รับคืนสามารถให้ประโยชน์แก่กิจการได้ก็ต่อเมื่ อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน 

โดยปราศจากเงื่อนไข ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

11.1 โดยปราศจากการสมมติว่าต้องมีการช าระหน้ีสินของโครงการเพ่ือให้ได้รับเงินคืน             

ในระหว่างอายุของโครงการ (เช่น ในบางประเทศ กจิการอาจมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืน

ระหว่างอายุของโครงการโดยไม่ค านึงว่าจะมีการช าระหน้ีสินของโครงการหรือไม่) 

หรือ 

11.2 โดยสมมติว่ามีการทยอยช าระหน้ีของโครงการตลอดระยะเวลาจนกระทั่งสมาชิก

ทั้งหมดออกจากโครงการ หรือ 

11.3 โดยสมมติ ว่ามีการช าระหน้ีสินของโครงการเต็มจ านวนในคร้ังเดียว (กล่าวคือ  

การเลิกโครงการ) 

สิทธิที่จะได้รับเงินคืนโดยไม่มีเง่ือนไขเกิดขึ้ นได้ไม่ว่าระดับของเงินทุนของโครงการ ณ วันสิ้ น

รอบระยะเวลารายงานจะเป็นเทา่ใด 

12 หากสิทธิของกิจการที่จะได้รับเงินส่วนเกินคืนกลับมาขึ้ นอยู่กับการเกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นของ

เหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนหน่ึงเหตุการณ์หรือมากกว่าซ่ึงเหตุการณ์ทั้งหมดน้ันไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมของกจิการ กจิการไม่มีสทิธอิย่างไม่มีเง่ือนไขและต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ 

 

การวดัมลูค่าของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

 

13 กจิการต้องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่อยู่ในลักษณะของ

เงินที่ได้รับคืนเท่ากับจ านวนของส่วนเกิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เกดิจากมูลค่ายุติธรรม              

ของสินทรัพย์ของโครงการหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์)  

ที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินคืน หักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากเงินที่จะได้รับคืนน้ัน             
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ต้องน ามาเสียภาษีอื่นนอกเหนือจากภาษีเงินได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของเงินที่จะได้รับคืนสุทธ ิ              

จากภาษีดังกล่าว 

14 ในการวัดมูลค่าของเงินที่จะได้รับคืนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีการเลิกโครงการ (ย่อหน้าที่ 

11.3) กิจการต้องรวมต้นทุนของโครงการในการช าระหน้ีสินและการจ่ายเงินคืน ตัวอย่างเช่น 

กิจการต้องหักค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่โครงการเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่กิจการจ่าย และต้นทุนของเบ้ียประกัน 

ที่จ าเป็นต่อการประกนัหน้ีสนิเมื่อเลิกโครงการ 

15 หากจ านวนเงินที่จะได้รับคืนเท่ากับส่วนเกินทั้งหมดหรือตามสดัส่วนของส่วนเกนิ แทนที่จะเป็น

จ านวนเงินคงที่ กิจการไม่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับค่าของเงินตามเวลา แม้ว่าเงินที่จะได้รับคืนน้ัน           

จะเกดิขึ้นในอนาคต 

 

ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดที้อ่ยู่ในลกัษณะของการลดเงินสมทบ 

 

16 หากไม่มีข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าส าหรับการจ่ายสมทบซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ 

ในอนาคต หมายถึง ต้นทุนบริการในอนาคตของกจิการตลอดอายุของโครงการที่คาดการณ์และ

อายุของกิจการที่คาดการณ์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเร็วกว่า ต้นทุนบริการในอนาคตไม่รวม

จ านวนเงินพนักงานรับผิดชอบ 

17 กิจการต้องก าหนดต้นทุนบริการในอนาคตโดยใช้ข้อสมมติที่สอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้              

ในการก าหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน ดังน้ัน กิจการต้องสมมติว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ที่โครงการในอนาคต

จนกว่าจะมีการแก้ไขเง่ือนไขโครงการ และต้องสมมติว่าจ านวนพนักงานจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ในอนาคต ยกเว้น กิจการก าหนดอย่างชัดเจน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะลดจ านวนพนักงาน

ตามโครงการลง ซ่ึงในกรณีหลังข้อสมมติเกี่ยวกบัพนักงานในอนาคตต้องรวมการลดลงดังกล่าว 

 

ผลกระทบของขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่ต่อผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่สามารถใชป้ระโยชน ์            

ทีอ่ยู่ในลกัษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต 

 

18 กิจการต้องวิเคราะห์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าใดๆ ณ วันใดวันหน่ึง ต่อเงินสมทบที่ต้องการ            

ให้ครอบคลุม 

18.1  ส่วนขาดที่มีอยู่ส าหรับต้นทุนบริการในอดีตตามเกณฑเ์งินทุนขั้นต ่า และ 

18.2  บริการในอนาคต 

19 เงินสมทบเพ่ือที่จะครอบคลุมส่วนขาดที่มีอยู่ ตามเกณฑ์เงินทุนขั้นต ่าอันเน่ืองมาจากบริการ             

ที่ได้รับแล้ว ไม่กระทบเงินสมทบในอนาคตส าหรับบริการในอนาคต เงินสมทบน้ีอาจท าให้เกิด

หน้ีสนิตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23 ถึง 26 
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20 หากมีข้อก าหนดเงินทุนข้ันต ่าส าหรับเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต กิจการ

ก าหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ 

ในอนาคตด้วยผลรวมของ 

20.1  จ านวนเงินซ่ึงลดการจ่ายสมทบส าหรับต้นทุนบริการในอนาคตตามข้อก าหนดของ

เงินทุนขั้นต ่าเน่ืองจากกิจการได้จ่ายล่วงหน้า (กล่าวคือ จ่ายไปก่อนก าหนดที่ต้องการ

จ่าย) และ 

20.2 ประมาณการต้นทุนบริการในอนาคต ในแต่ละงวด ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 16 

และ 17 หักด้วยประมาณการเงินสมทบที่ต้องการจ่ายตามข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า

ส าหรับบริการในอนาคต หากไม่มีการจ่ายล่วงหน้าตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 20.1 

21 กิจการต้องประมาณเงินสมทบตามข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต  

โดยค านึงถึงผลกระทบของส่วนเกินที่มีอยู่ตามเกณฑ์ข้อก าหนดเงินทุนข้ันต ่า แต่ไม่รวมการจ่าย

ล่วงหน้าตามที่กล่าวใน ย่อหน้าที่ 20.1 กิจการต้องใช้ข้อสมมติตามที่ก  าหนดไว้ในข้อก าหนด

เงินทุนขั้นต ่า และส าหรับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า ใช้ข้อสมมติที่

สอดคล้องกับที่ใช้ในการก าหนดภาระผูกพันผลประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  ประมาณการต้องรวมการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่คาดว่าจะเป็น

ผลจากการที่กิจการจ่ายเงินสมทบขั้นต ่าเมื่อครบก าหนด อย่างไรกด็ี ประมาณการดังกล่าวต้อง

ไม่รวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่คาดไว้ เกี่ยวกับเง่ือนไขและสถานการณ์ของข้อก าหนด

เงินทุนขั้นต ่าที่ไม่มีผลบังคับหรือไม่เป็นข้อตกลงตามสญัญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

22 เม่ือกิจการก าหนดจ านวนเงินตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 20.2 หากเงินสมทบที่ต้องการจ่าย                

ในอนาคตตามข้อก าหนดของเงินทุนขั้นต ่าส าหรับบริการในอนาคตในงวดใดงวดหน่ึง เกินกว่า

ต้นทุนบริการในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ส่วนเกินดังกล่าวจะลดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่จะได้รับในอนาคต

ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม

จ านวนที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 20.2 ไม่ต ่ากว่าศูนย์ 

 

เมือ่ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่อาจท าใหเ้กิดหนี้ สิน 

 

23 หากกิจการมีภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดเงินทุนข้ันต ่าที่จะต้องการสมทบเงินให้ครอบคลุม            

ส่วนขาดตามเกณฑ์เงินทุนขั้นต ่าอันเน่ืองมาจากบริการที่ได้รับแล้ว กิจการต้องก าหนดว่า             

เงินสมทบค้างจ่ายจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบ            

ในอนาคตภายหลังจากกจิการจ่ายเงินเข้าโครงการได้หรือไม่ 

24 ในกรณีที่เงินสมทบค้างจ่ายจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากจ่ายเข้าโครงการ กิจการต้อง

รับ รู้หน้ีสินเมื่ อเกิดภาระผูกพันขึ้ น โดยหน้ีสินดังกล่าวต้องลดสินทรัพย์ตามโครงการ

ผลประโยชน์หรือเพ่ิมหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์เพ่ือที่จะไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิด



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 9 

จากการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบ 

25     (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

26 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

27 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบังบการเงินส าหรับ      

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน            

ทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

27ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

27ข (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

27ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

28 กิจการต้องใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรก 

ที่น าเสนอในงบการเงินที่ถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

เป็นคร้ังแรก โดยกิจการต้องรับรู้การปรับปรุงเร่ิมแรกที่เกิดจากการถือปฏิบัติตามการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในก าไรสะสมต้นงวดดังกล่าว 

29 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 


