เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๓)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๒/๒๕๖๒
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๔
เรื่อง ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขัน้ ต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
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 ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙
(ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง ข้อจากัดสินทรัพย์
ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่ อ ง ข้อ จ ากัด สิ น ทรัพ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ ก าหนดเงิ น ทุ น ขั้น ต ่า และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน

คานา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบั บ ที่ 14 เรื่ อง ข้ อ จากัด สิน ทรั พ ย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้ อ ก าหนดเงิน ทุ น ขั้น ต่ าและปฏิสัมพั น ธ์ของรายการเหล่ านี้ สาหรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 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))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหา
ใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ **
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่ อ ง ข้อ จ ากัด สิ น ทรัพ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ ก าหนดเงิ น ทุ น ขั้น ต ่า และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
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2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรือ่ ง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นตำ่ และ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
อ้างอิง
ความเป็ นมา

1

ขอบเขต

4

ประเด็น

6

มติ

7

เงินทีไ่ ด้รบั คืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

7

ผลกระทบของข้อกาหนดเงินทุนขั้นตา่ ต่อผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์
ทีอ่ ยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต

18

เมือ่ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นตา่ อาจทาให้เกิดหนี้ สิน

23

วันถือปฏิบตั ิ

27

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

28
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3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขัน้ ต่ าและปฏิ สมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที ่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 29

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่ อ ง ข้ อ จ ำกั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้ อ ก ำหนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต ่ำ และ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงำน
อ้างอิง





มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น

ความเป็ นมา
1

2

3

ย่ อหน้ าที่ 64 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนั กงาน ได้ ก าหนด
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ให้ เป็ น “จานวนที่ต่ากว่าระหว่ างส่วนเกิน
จากโครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ และเพดานของสินทรัพย์” ย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการ
บั ญชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนั กงาน นิ ยามเพดานของสิน ทรั พ ย์เป็ น “มู ลค่ า
ปัจจุ บันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้ จากโครงการหรือการ
ลดเงินสมทบในอนาคตแก่โครงการ” คาถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมื่อใดเงินที่ได้ รับคืนหรือการลด
เงินสมทบในอนาคตจะถือว่าให้ ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่มี ีข้อกาหนดเงินทุนขั้น
ต่า
หลายประเทศมีข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าเพื่อ ทาให้ ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ทากับสมาชิก
ของโครงการผลประโยชน์ ของพนั กงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้ อกาหนดดังกล่าวมักจะ
กาหนดเงื่อนไขของจานวนเงินขั้นต่าหรื อระดับเงินสมทบที่ต้องจ่ ายเข้ าโครงการตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง
ดังนั้น ข้ อกาหนดเงินทุนขั้นต่าจึงอาจจากัดความสามารถของกิจการที่จะลดเงินสมทบในอนาคตลง
นอกจากนี้ ข้ อกาหนดของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์อาจเป็ นสาเหตุทาให้
ข้ อกาหนดเงินทุนขั้นต่าเป็ นสถานะที่สร้ างภาระ โดยปกติข้อกาหนดให้ สมทบเงินเข้ าโครงการ
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4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

3ก

จะไม่กระทบกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้เพราะ
เงิน สมทบที่จ่ ายเข้ ามานั้ น จะกลายเป็ นสิน ทรั พ ย์ ของโครงการและเป็ นผลท าให้ หนี้ สิน สุท ธิ
เพิ่มเติมเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ข้ อกาหนดเงินทุนขั้นต่าอาจทาให้ เกิดหนี้สิน ได้ หากเงินสมทบที่
กาหนดให้ การจ่าย ไม่สามารถให้ ประโยชน์แก่กจิ การได้ เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบแล้ ว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ขอบเขต
4
5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ใช้ กับโครงการผลประโยชน์หลัง ออกจาก
งานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมด
ข้ อกาหนดเงินทุนขั้นต่าตามวัตถุประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หมายถึง ข้ อกาหนดใดๆ เพื่ อจัดหาเงินทุนให้ แก่โครงการผลประโยชน์หลัง ออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ

ประเด็น
6

ประเด็นที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
6.1
เงิน ที่ได้ รับ คื น หรื อ การลดเงิน สมทบในอนาคตตามที่ก ล่ าวไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 8 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน จะถือว่ าสามารถให้
ประโยชน์ได้ ตามคานิยามของเพดานของสินทรัพย์เมื่อใด
6.2
ข้ อ ก าหนดเงิน ทุ น ขั้น ต่ า อาจกระทบประโยชน์ ของการลดเงิน สมทบในอนาคตได้
อย่างไร
6.3
ข้ อกาหนดเงินทุนขั้นต่าอาจทาให้ เกิดหนี้สนิ เมื่อใด

มติ
เงินทีไ่ ด้รบั คืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
7
8

9

กิจการต้ องกาหนดเงินที่ได้ รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ของโครงการและข้ อกาหนดตามกฎหมายในประเทศนั้น
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้ รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคต
ถื อ ว่ า สามารถให้ ป ระโยชน์ ได้ ห ากกิจการสามารถรั บ รู้ ผ ลประโยชน์ ดั งกล่ าวในระหว่ างอายุ
ของโครงการหรื อ เมื่ อ มี ก ารชาระหนี้ สิน ของโครงการ กล่ า วคื อ ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ
ดังกล่าวอาจให้ ประโยชน์ได้ แม้ ว่าจะไม่เกิดขึ้นในทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถให้ ประโยชน์ ไ ด้ ไม่ ข้ ึ นอยู่ กั บ ว่ า กิ จ การตั้ ง ใจที่ จ ะใช้
ส่วนเกินนั้นอย่างไร กิจการต้ องกาหนดผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจสูงสุดที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
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จากเงินที่ได้ รับคืน การลดเงินสมทบในอนาคต หรือผลรวมของทั้งสองรายการ โดยกิจการไม่
สามารถรับรู้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากผลรวมของเงินที่ได้ รับคืนและการลดเงินสมทบ
ในอนาคตที่เกิดจากข้ อสมมติท่แี ยกกัน
ตามที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผย
แหล่งที่มาของข้ อมูลที่สาคัญของการประมาณการที่มีความไม่แน่ นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานที่ มี ค วามเสี่ ย งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่จ ะท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ ย่ า งมี
สาระสาคัญของสินทรัพย์สทุ ธิหรือหนี้สนิ สุทธิท่ไี ด้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน รายการนี้ อาจรวมถึ งการเปิ ดเผยข้ อ จากัด ในการรั บ รู้ ในปั จจุ บั น ของส่ วนเกิน หรื อ
การเปิ ดเผยเกณฑ์ท่ใี ช้ กาหนดมูลค่าผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่อยู่ในลักษณะของเงินทีไ่ ด้รบั คืน
สิทธิทีจ่ ะได้รบั เงินคืน

11

12

เงิน ที่ ไ ด้ รั บ คื น สามารถให้ ประโยชน์ แ ก่ กิ จ การได้ ก ็ต่ อ เมื่ อ กิ จ การมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ เงิ น คื น
โดยปราศจากเงื่อนไข ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
11.1 โดยปราศจากการสมมติว่า ต้ องมีการชาระหนี้ สิน ของโครงการเพื่ อ ให้ ได้ รับเงินคืน
ในระหว่างอายุของโครงการ (เช่น ในบางประเทศ กิจการอาจมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินคืน
ระหว่างอายุของโครงการโดยไม่ คานึงว่า จะมีการชาระหนี้สินของโครงการหรือไม่ )
หรือ
11.2 โดยสมมติ ว่า มี ก ารทยอยชาระหนี้ ของโครงการตลอดระยะเวลาจนกระทั่งสมาชิ ก
ทั้งหมดออกจากโครงการ หรือ
11.3 โดยสมมติ ว่ ามี ก ารช าระหนี้ สิ น ของโครงการเต็ม จ านวนในครั้ งเดี ย ว (กล่ า วคื อ
การเลิกโครงการ)
สิทธิท่จี ะได้ รับเงินคืนโดยไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าระดับของเงินทุนของโครงการ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานจะเป็ นเท่าใด
หากสิทธิของกิจการที่จะได้ รับเงินส่วนเกิน คืนกลับมาขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่ นอนหนึ่งเหตุการณ์หรือมากกว่าซึ่งเหตุการณ์ท้งั หมดนั้น ไม่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของกิจการ กิจการไม่มีสทิ ธิอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์
การวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

13

กิจการต้ องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ท่อี ยู่ในลักษณะของ
เงินที่ได้ รับคืนเท่ากับจานวนของส่วนเกิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เกิดจากมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ของโครงการหัก ด้ วยมูลค่าปั จจุ บั นของภาระผูกพั น ตามโครงการผลประโยชน์)
ที่กิจการมีสิทธิได้ รับเงินคืน หักด้ วยต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น หากเงิน ที่จะได้ รับคืนนั้น
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ต้ องนามาเสียภาษีอ่นื นอกเหนือจากภาษีเงินได้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของเงินที่จะได้ รับคืนสุทธิ
จากภาษีดังกล่าว
ในการวัดมูลค่าของเงินที่จะได้ รับคืนที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เมื่อมีการเลิกโครงการ (ย่ อหน้ าที่
11.3) กิจการต้ องรวมต้ นทุนของโครงการในการชาระหนี้สินและการจ่ายเงินคืน ตัวอย่างเช่น
กิจ การต้ อ งหั กค่ าธรรมเนี ยมวิชาชี พที่โครงการเป็ นผู้ จ่าย ไม่ ใช่ กิจการจ่ าย และต้ นทุ นของเบี้ ยประกัน
ที่จาเป็ นต่อการประกันหนี้สนิ เมื่อเลิกโครงการ
หากจานวนเงินที่จะได้ รับคืนเท่ากับส่วนเกินทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของส่วนเกิน แทนที่จะเป็ น
จานวนเงินคงที่ กิจการไม่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับค่าของเงินตามเวลา แม้ ว่าเงินที่จะได้ รับคืนนั้น
จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ทีอ่ ยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ

16

17

หากไม่ มี ข้ อ ก าหนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ า ส าหรั บ การจ่ า ยสมทบซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารในอนาคต
ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ที่ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ ท่ี อ ยู่ ในลั ก ษณะของการลดเงิน สมทบ
ในอนาคต หมายถึง ต้ นทุนบริการในอนาคตของกิจการตลอดอายุของโครงการที่คาดการณ์และ
อายุ ของกิจการที่คาดการณ์ แล้ วแต่ ระยะเวลาใดจะเร็วกว่ า ต้ น ทุ น บริ การในอนาคตไม่ รวม
จานวนเงินพนักงานรับผิดชอบ
กิ จ การต้ อ งก าหนดต้ น ทุ น บริ ก ารในอนาคตโดยใช้ ข้ อ สมมติ ท่ีส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ สมมติ ท่ี ใช้
ในการกาหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ และสอดคล้ องกับสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของ
พนักงาน ดังนั้น กิจการต้ องสมมติว่าไม่ มีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ ท่ีโครงการในอนาคต
จนกว่ าจะมีการแก้ ไขเงื่อ นไขโครงการ และต้ องสมมติว่าจานวนพนั กงานจะไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง
ในอนาคต ยกเว้ น กิจการกาหนดอย่างชัดเจน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะลดจานวนพนักงาน
ตามโครงการลง ซึ่งในกรณีหลังข้ อสมมติเกี่ยวกับพนักงานในอนาคตต้ องรวมการลดลงดังกล่าว
ผลกระทบของข้อกาหนดเงินทุนขั้นตา่ ต่อ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์
ทีอ่ ยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต
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19

กิจ การต้ อ งวิ เคราะห์ ข้อ ก าหนดเงิน ทุ น ขั้น ต่ า ใดๆ ณ วัน ใดวั น หนึ่ ง ต่ อ เงิน สมทบที่ต้ อ งการ
ให้ ครอบคลุม
18.1 ส่วนขาดที่มีอยู่สาหรับต้ นทุนบริการในอดีตตามเกณฑ์เงินทุนขั้นต่า และ
18.2 บริการในอนาคต
เงิน สมทบเพื่ อที่จะครอบคลุมส่วนขาดที่มีอยู่ ตามเกณฑ์เงินทุนขั้นต่า อันเนื่องมาจากบริการ
ที่ได้ รับแล้ ว ไม่กระทบเงินสมทบในอนาคตสาหรับบริการในอนาคต เงินสมทบนี้อาจทาให้ เกิด
หนี้สนิ ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 26
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หากมีข้อก าหนดเงินทุ น ขั้น ต่ าสาหรั บ เงิน สมทบที่เกี่ยวข้ องกับ การบริ การในอนาคต กิจการ
กาหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ท่ีอยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ
ในอนาคตด้ วยผลรวมของ
20.1 จานวนเงิน ซึ่ งลดการจ่ ายสมทบสาหรั บต้ นทุ นบริ การในอนาคตตามข้ อกาหนดของ
เงินทุนขั้นต่าเนื่องจากกิจการได้ จ่ายล่วงหน้ า (กล่าวคือ จ่ายไปก่อนกาหนดที่ต้องการ
จ่าย) และ
20.2 ประมาณการต้ นทุ นบริ การในอนาคต ในแต่ ละงวด ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 16
และ 17 หักด้ วยประมาณการเงินสมทบที่ต้องการจ่ายตามข้ อกาหนดเงิน ทุนขั้นต่ า
สาหรับบริการในอนาคต หากไม่มีการจ่ายล่วงหน้ าตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 20.1
กิจ การต้ อ งประมาณเงิน สมทบตามข้ อกาหนดเงิน ทุ น ขั้น ต่ า ที่เกี่ยวข้ องกับ บริ การในอนาคต
โดยคานึงถึงผลกระทบของส่วนเกินที่มีอยู่ตามเกณฑ์ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า แต่ไม่รวมการจ่าย
ล่ วงหน้ าตามที่กล่ าวใน ย่อหน้ าที่ 20.1 กิจการต้ องใช้ ข้อสมมติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด
เงินทุนขั้นต่า และสาหรับปั จจัยต่างๆ ที่ไม่ ได้ ระบุ ไว้ ในข้ อกาหนดเงินทุนขั้นต่า ใช้ ข้อสมมติท่ี
สอดคล้ อ งกับ ที่ใช้ ในการก าหนดภาระผู กพั น ผลประโยชน์ แ ละสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ท่ี
เกิดขึ้น ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ประมาณการต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คาดว่ าจะเป็ น
ผลจากการที่กิจการจ่ายเงินสมทบขั้นต่าเมื่อครบกาหนด อย่างไรก็ดี ประมาณการดังกล่าวต้ อง
ไม่รวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ เกี่ยวกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของข้ อกาหนด
เงินทุนขั้นต่าที่ไม่มีผลบังคับหรือไม่เป็ นข้ อตกลงตามสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ กิ จ การก าหนดจ านวนเงิ น ตามที่ก ล่ าวในย่ อ หน้ า ที่ 20.2 หากเงิน สมทบที่ต้ อ งการจ่ า ย
ในอนาคตตามข้ อกาหนดของเงินทุนขั้นต่าสาหรับบริการในอนาคตในงวดใดงวดหนึ่ง เกินกว่า
ต้ นทุนบริการในอนาคตตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนเกินดังกล่าวจะลดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ท่จี ะได้ รับในอนาคต
ในลั ก ษณะของการลดเงิน สมทบในอนาคต ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน อย่ างไรก็ตาม
จานวนที่กล่าวตามย่อหน้ าที่ 20.2 ไม่ต่ากว่าศูนย์
เมือ่ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นตา่ อาจทาให้เกิดหนี้ สิน

23

24

หากกิจการมีภาระผู กพั นภายใต้ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าที่จะต้ องการสมทบเงินให้ ครอบคลุม
ส่วนขาดตามเกณฑ์เงิน ทุ น ขั้น ต่ า อัน เนื่ อ งมาจากบริ ก ารที่ได้ รั บ แล้ ว กิจ การต้ อ งก าหนดว่ า
เงินสมทบค้ างจ่ายจะสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ในลักษณะของเงินที่ได้ รับคืนหรือการลดเงินสมทบ
ในอนาคตภายหลังจากกิจการจ่ายเงินเข้ าโครงการได้ หรือไม่
ในกรณีท่เี งินสมทบค้ างจ่ายจะไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลังจากจ่ายเข้ าโครงการ กิจการต้ อง
รั บ รู้ หนี้ สิ น เมื่ อ เกิ ด ภาระผู ก พั น ขึ้ น โดยหนี้ สิ น ดั ง กล่ า วต้ องลดสิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการ
ผลประโยชน์หรือเพิ่มหนี้สิน ตามโครงการผลประโยชน์เพื่อที่จะไม่มีผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิด
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

25
26

จากการปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 64 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของ
พนักงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
27

27ก
27ข
27ค

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการ
นาไปใช้ ก่อ นวัน ที่มีผลบั งคั บใช้ หากกิจการถือปฏิบั ติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
28

29

กิจการต้ องใช้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ต้ังแต่วันเริ่มต้ นของงวดแรก
ที่น าเสนอในงบการเงิน ที่ถือ ปฏิบั ติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้
เป็ นครั้งแรก โดยกิจการต้ องรับรู้การปรั บปรุงเริ่มแรกที่เกิดจากการถือปฏิบัติตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในกาไรสะสมต้ นงวดดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

9

