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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้ นตํ ่าและ

ปฏิสมัพนัธข์องรายการเหล่านี้  สําหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2558)

เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน  

 

 

 

คําแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ

ผลประโยชน์ ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRIC Interpretation 14 : IAS 19—The Limit 

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

2015 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557   

โดยปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง ขอ้จํากดัสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กําหนดเงินทุนขั้นตํา่และ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน   

 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 6 

มติ 7 

เงินทีไ่ดร้บัคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 7 

ผลกระทบของขอ้กําหนดเงินทุนขั้นตํา่ต่อผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลกัษณะของ

การลดเงินสมทบในอนาคต 

18 

เมือ่ขอ้กําหนดเงินทุนขั้นตํา่อาจทําใหเ้กิดหนี้ สิน 23 

วนัถอืปฏิบติั 27 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 28 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพย์ตาม

โครงการผลประโยชน์ ขอ้กําหนดเงินทุนขัน้ต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐาน              

การบัญชี ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 

29  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏสิัมพนัธ์ของรายการเหล่านี้  สาํหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ผลประโยชนข์องพนักงาน   

อา้งอิง 

• มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง การนํา เสนองบการเ งิน  (เ ม่ือมี              

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมี            

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ความเป็นมา 

1 ย่อหน้าที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้กาํหนดการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

ให้เป็น “จาํนวนที่ตํ่ากว่าระหว่างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้และเพดานของ

สินทรัพย์” ย่อหน้าที่  8 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) นิยามเพดานของสินทรัพย์เป็น “มูลค่าปัจจุบันของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้จากโครงการหรือการลดเงินสมทบ

ในอนาคตแก่โครงการ” คาํถามที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเม่ือใดเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบ           

ในอนาคตจะถือว่าให้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่มีข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่า 

2 หลายประเทศมีข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าเพ่ือทาํให้ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ทาํกับสมาชิก

ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานมีความม่ันคงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงข้อกาํหนดดังกล่าวมักจะ

กาํหนดเง่ือนไขของจาํนวนเงินข้ันตํ่าหรือระดับเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้าโครงการตลอดช่วงเวลา

หน่ึง ดังน้ัน ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าจึงอาจจํากัดความสามารถของกิจการที่จะลดเงินสมทบ             

ในอนาคตลง 
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3 นอกจากน้ี ข้อกาํหนดของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์อาจเป็นสาเหตุทาํให้

ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าเป็นสถานะที่สร้างภาระ โดยปกติ ข้อกาํหนดให้สมทบเงินเข้าโครงการ         

จะไม่กระทบกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพราะ 

เงินสมทบที่จ่ายเข้ามาน้ันจะกลายเป็นสนิทรัพย์ของโครงการและเป็นผลทาํให้หน้ีสินสุทธิเพ่ิมเติม

เป็นศูนย์ อย่างไรกด็ี ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าอาจทาํให้เกิดหน้ีสินได้หากเงินสมทบที่กาํหนดให้

การจ่าย ไม่สามารถให้ประโยชน์แก่กจิการได้เม่ือมีการจ่ายเงินสมทบแล้ว 

3ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ขอบเขต 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมด 

5 ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าตามวัตถุประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

หมายถึง ข้อกาํหนดใดๆ เพ่ือจัดหาเงินทุนให้แก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 

ประเด็น  

6 ประเดน็ที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้แก่ 

6.1 เงินที่ ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  8 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมี

การประกาศใช้) จะถือว่าสามารถให้ประโยชน์ได้ตามคาํนิยามของเพดานของสินทรัพย์

เม่ือใด 

6.2 ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าอาจกระทบประโยชน์ของการลดเงินสมทบในอนาคตได้อย่างไร 

6.3 ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าอาจทาํให้เกดิหน้ีสนิเม่ือใด 

มติ 

เงินทีไ่ดร้บัคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

7 กจิการต้องกาํหนดเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตที่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ใด้ 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและสถานการณข์องโครงการและข้อกาํหนดตามกฎหมายในประเทศน้ัน 

8 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคต             

ถือว่าสามารถให้ประโยชน์ได้หากกิจการสามารถรับรู้ผลประโยชน์ดังกล่าวในระหว่างอายุ              

ของโครงการหรือเม่ือมีการชาํระหน้ีสนิของโครงการ กล่าวคือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจดังกล่าว

อาจให้ประโยชน์ได้แม้ว่าจะไม่เกดิข้ึนในทนัท ีณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่สามารถให้ประโยชน์ได้ไม่ข้ึนอยู่กับว่ากิจการตั้งใจที่จะใช้ส่วนเกินน้ัน

อย่างไร กิจการต้องกาํหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากเงิน           
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ที่ได้รับคืน การลดเงินสมทบในอนาคต หรือผลรวมของทั้งสองรายการ โดยกิจการไม่สามารถ

รับรู้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากผลรวมของเงินที่ได้รับคืนและการลดเงินสมทบ              

ในอนาคตที่เกดิจากข้อสมมติที่แยกกนั 

10 ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  

(เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํคัญของการประมาณการ 

ที่มีความไม่แน่นอน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาํคัญที่จะทาํให้ 

เกดิการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาํคัญของสนิทรัพย์สทุธหิรือหน้ีสนิสทุธิที่ได้รับรู้เป็น

สินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน รายการน้ีอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อจํากัด            

ในการรับรู้ในปัจจุบันของส่วนเกินหรือการเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้กําหนดมูลค่าผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดที้อ่ยู่ในลกัษณะของเงินทีไ่ดร้บัคืน 

สิทธิทีจ่ะไดร้บัเงินคืน 

11  เงินที่ได้รับคืนสามารถให้ประโยชน์แก่กิจการได้กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนโดย

ปราศจากเง่ือนไข ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

11.1 โดยปราศจากการสมมติว่าต้องมีการชําระหน้ีสินของโครงการเพ่ือให้ได้รับเงินคืน             

ในระหว่าง อายุของโครงการ (เช่น ในบางประเทศ กิจการอาจมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน

ระหว่างอายุของโครงการโดยไม่คาํนึงว่าจะมีการชาํระหน้ีสนิของโครงการหรือไม่) หรือ 

11.2 โดยสมมติว่ามีการทยอยชาํระหน้ีของโครงการตลอดระยะเวลาจนกระทั่งสมาชิกทั้งหมด

ออกจากโครงการ หรือ 

11.3 โดยสมมติว่ามีการชําระหน้ีสินของโครงการเตม็จํานวนในคร้ังเดียว (กล่าวคือ การเลิก

โครงการ) 

สทิธทิี่จะได้รับเงินคืนโดยไม่มีเง่ือนไขเกดิข้ึนได้ไม่ว่าระดับของเงินทุนของโครงการ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานจะเป็นเทา่ใด 

12 หากสิทธิของกิจการที่จะได้รับเงินส่วนเกินคืนกลับมาข้ึนอยู่กับการเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนของ

เหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนหน่ึงเหตุการณ์หรือมากกว่าซ่ึงเหตุการณ์ทั้งหมดน้ันไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมของกจิการ กจิการไม่มีสทิธอิย่างไม่มีเง่ือนไขและต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ 
 

การวดัมลูค่าของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

13 กิจการต้องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่อยู่ในลักษณะของ

เงินที่ ได้ รับคืนเท่ากับจํานวนของส่วนเกิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (เกิดจาก 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของโครงการหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์) ที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินคืน หักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากเงินที่จะ

ได้รับคืนน้ันต้องนํามาเสียภาษีอื่นนอกเหนือจากภาษีเงินได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของเงินที่จะ

ได้รับคืนสทุธจิากภาษีดังกล่าว 
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14 ในการวัดมูลค่าของเงินที่จะได้รับคืนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เม่ือมีการเลิกโครงการ (ย่อหน้าที่ 

11.3) กิจการต้องรวมต้นทุนของโครงการในการชาํระหน้ีสินและการจ่ายเงินคืน ตัวอย่างเช่น 

กิจการต้องหักค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่โครงการเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่กิจการจ่าย และต้นทุนของ 

เบ้ียประกนัที่จาํเป็นต่อการประกนัหน้ีสนิเม่ือเลิกโครงการ 

15 หากจาํนวนเงินที่จะได้รับคืนเท่ากับส่วนเกินทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของส่วนเกิน แทนที่จะเป็น

จาํนวนเงินคงที่ กิจการไม่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับค่าของเงินตามเวลา แม้ว่าเงินที่จะได้รับคืนน้ัน           

จะเกดิข้ึนในอนาคต 

    ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดที้อ่ยู่ในลกัษณะของการลดเงินสมทบ 

16 หากไม่มีข้อกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าสําหรับการจ่ายสมทบซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ          

ในอนาคต หมายถึง ต้นทุนบริการในอนาคตของกิจการตลอดอายุของโครงการที่คาดการณ์และ

อายุของกจิการที่คาดการณ์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเรว็กว่า ต้นทุนบริการในอนาคตไม่รวมจาํนวน

เงินที่พนักงานรับผิดชอบ 

17 กิจการต้องกําหนดต้นทุนบริการในอนาคตโดยใช้ข้อสมมติที่สอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้              

ในการกาํหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ตามที่ก ําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน กิจการต้องสมมติว่าไม่มี 

การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ที่โครงการในอนาคตจนกว่าจะมีการแก้ไขเง่ือนไขโครงการ และ

ต้องสมมติว่าจํานวนพนักงานจะไม่มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ยกเว้น กิจการกําหนด              

อย่างชัดเจน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะลดจาํนวนพนักงานตามโครงการลง ซ่ึงในกรณี

หลัง ข้อสมมติเกี่ยวกบัพนักงานในอนาคตต้องรวมการลดลงดังกล่าว  

ผลกระทบของขอ้กําหนดเงินทุนขั้นตํา่ต่อผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่สามารถใชป้ระโยชน ์            

ทีอ่ยู่ในลกัษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต 

18 กิจการต้องวิเคราะห์ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าใดๆ ณ วันใดวันหน่ึง ต่อเงินสมทบที่ต้องการ            

ให้ครอบคลุม 

18.1  ส่วนขาดที่มีอยู่สาํหรับต้นทุนบริการในอดีตตามเกณฑเ์งินทุนข้ันตํ่า และ 

18.2 บริการในอนาคต 

19 เงินสมทบเพ่ือที่จะครอบคลุมส่วนขาดที่มีอยู่ ตามเกณฑ์เงินทุนข้ันตํ่าอันเน่ืองมาจากบริการ             

ที่ได้รับแล้ว ไม่กระทบเงินสมทบในอนาคตสาํหรับบริการในอนาคต เงินสมทบน้ีอาจทาํให้เกิด

หน้ีสนิตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23 ถึง 26 

20 หากมีข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าสําหรับเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต กิจการ

กาํหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบใน

อนาคตด้วยผลรวมของ 
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20.1  จาํนวนเงินช่ึงลดการจ่ายสมทบสาํหรับต้นทุนบริการในอนาคตตามข้อกาํหนดของเงินทุน

ข้ันตํ่าเน่ืองจากกจิการได้จ่ายล่วงหน้า (กล่าวคือ จ่ายไปก่อนกาํหนดที่ต้องการจ่าย  และ 

20.2 ประมาณการต้นทุนบริการในอนาคต ในแต่ละงวด ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 16 และ 

17 หักด้วยประมาณการเงินสมทบที่ต้องการจ่ายตามข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าสาํหรับ

บริการในอนาคต หากไม่มีการจ่ายล่วงหน้าตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 20.1 

21 กิจการต้องประมาณเงินสมทบตามข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต  

โดยคาํนึงถึงผลกระทบของส่วนเกินที่มีอยู่ตามเกณฑ์ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่า แต่ไม่รวมการจ่าย

ล่วงหน้าตามที่กล่าวใน ย่อหน้าที่ 20.1 กิจการต้องใช้ข้อสมมติตามที่กาํหนดไว้ในข้อกาํหนด

เงินทุนข้ันตํ่า และสาํหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่า ใช้ข้อสมมติที่

สอดคล้องกับที่ใช้ในการกาํหนดภาระผูกพันผลประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) ประมาณการต้องรวมการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ที่คาดว่าจะเป็นผลจากการที่กิจการจ่ายเงินสมทบข้ันตํ่าเม่ือครบกาํหนด 

อย่างไรกด็ี ประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่คาดไว้ เกี่ยวกับ

เง่ือนไขและสถานการณ์ของข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าที่ไม่มีผลบังคับหรือไม่เป็นข้อตกลงตาม

สญัญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

22 เม่ือกิจการกําหนดจํานวนเงินตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 20.2 หากเงินสมทบที่ต้องการจ่าย                

ในอนาคตตามข้อกาํหนดของเงินทุนข้ันตํ่าสาํหรับบริการในอนาคตในงวดใดงวดหน่ึง เกินกว่า

ต้นทุนบริการในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) ส่วนเกนิดังกล่าวจะลดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ที่จะได้รับในอนาคตในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็ามจาํนวนที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 20.2 ไม่ตํ่ากว่าศูนย์ 

 เมือ่ขอ้กําหนดเงินทุนขั้นตํา่อาจทําใหเ้กิดหนี้ สิน 

23 หากกิจการมีภาระผูกพันภายใต้ข้อกาํหนดเงินทุนข้ันตํ่าที่จะต้องการสมทบเงินให้ครอบคลุม            

ส่วนขาดตามเกณฑ์เงินทุนข้ันตํ่าอันเน่ืองมาจากบริการที่ได้รับแล้ว กิจการต้องกําหนดว่า             

เงินสมทบค้างจ่ายจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบ

ในอนาคตภายหลังจากกจิการจ่ายเงินเข้าโครงการได้หรือไม่ 

24 ในกรณีที่เงินสมทบค้างจ่ายจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากจ่ายเข้าโครงการ กิจการต้องรับรู้

หน้ีสนิเม่ือเกดิภาระผูกพันข้ึน โดยหน้ีสนิดังกล่าวต้องลดสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์หรือ

เพ่ิมหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์เพ่ือที่จะไม่มีผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการปฏบัิติตาม 

ย่อหน้าที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) เม่ือจ่ายเงินสมทบ 

25   (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

26 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
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วนัถอืปฏิบติั 

27 กิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน            

ทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

27ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

27ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

27ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28 กิจการต้องใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้ังแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรก 

ที่นาํเสนอในงบการเงินที่ถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็น

คร้ังแรก โดยกิจการต้องรับรู้การปรับปรุงเร่ิมแรกที่เกิดจากการถือปฏิบัติตามการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในกาํไรสะสมต้นงวดดังกล่าว 

29 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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