เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๖/๒๕๕๗
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๔
เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์
ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่ อ ง ข้อ จํ า กัด สิ น ทรัพ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้น ตํ ่า และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้ อจํากัดสินทรั พย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุ นขั้นตํ่าและปฏิสัมพั นธ์ของรายการเหล่ านี้ สําหรั บมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 14: IAS 19—The Limit on
a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (Bound volume
2013 Consolidated without early application))

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรือ่ ง ข้อจํ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํา่ และ
ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํ า หรับ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
อ้างอิง
ความเป็ นมา

1

ขอบเขต

4

ประเด็น

6

มติ

7

เงินทีไ่ ด้รบั คืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ใด้

7

ผลกระทบของข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํา่ ต่อผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของ
การลดเงินสมทบในอนาคต

18

เมือ่ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํา่ อาจทําให้เกิดหนี้ สิน

23

วันถือปฏิบตั ิ

27

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

28

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขัน้ ตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 19 (ปรับปรุง
2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 29

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่ อ ง ข้ อ จํา กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้ อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ตํ่า และ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
อ้างอิง
-

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การนํ า เสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

ย่อหน้ าที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนั ก งาน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ได้ กํา หนดการวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการ
ผลประโยชน์ให้ เป็ น “จํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ และ
เพดานของสินทรัพย์” ย่ อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) นิ ย ามเพดานของสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
“มูลค่ าปั จจุ บันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้ จากโครงการ
หรือการลดเงินสมทบในอนาคตแก่โครงการ” คําถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมื่อใดเงินที่ได้ รับคืนหรือ
การลดเงินสมทบในอนาคตจะถือว่ าให้ ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกรณีท่ีมีข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่า
หลายประเทศมีข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าเพื่อทําให้ ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ทาํ กับสมาชิก
ของโครงการผลประโยชน์ของพนั กงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้ อกําหนดดังกล่ าวมักจะ
กําหนดเงื่อนไขของจํานวนเงินขั้นตํ่าหรือระดับเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้ าโครงการตลอดช่วงเวลา

3

3

3ก

หนึ่ง ดังนั้น ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าจึงอาจจํากัดความสามารถของกิจการที่จะลดเงินสมทบใน
อนาคตลง
นอกจากนี้ ข้ อกําหนดของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้
ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าเป็ นสถานะที่สร้ างภาระ โดยปกติ ข้ อกําหนดให้ สมทบเงินเข้ าโครงการจะ
ไม่ ก ระทบกับ การวั ด มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน์ ทั้ง นี้ เพราะ
เงินสมทบที่จ่ายเข้ ามานั้นจะกลายเป็ นสินทรัพย์ของโครงการและเป็ นผลทําให้ หนี้สนิ สุทธิเพิ่มเติม
เป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าอาจทําให้ เกิดหนี้สินได้ หากเงินสมทบที่กาํ หนดให้
ต้ องจ่าย ไม่สามารถให้ ประโยชน์แก่กจิ การได้ เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบแล้ ว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ขอบเขต
4
5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กบั โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมด
ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าตามวัตถุประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หมายถึง ข้ อกําหนดใดๆ เพื่อจัดหาเงินทุนให้ แก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ

ประเด็น
6

ประเด็นที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
6.1 เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ คื น หรื อ การลดเงิ น สมทบในอนาคตตามที่ ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 8 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) จะถือว่ าสามารถให้ ประโยชน์ได้ ตามคํานิยามของเพดานของสินทรัพย์
เมื่อใด
6.2 ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าอาจกระทบประโยชน์ของการลดเงินสมทบในอนาคตได้ อย่างไร
6.3 ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าอาจทําให้ เกิดหนี้สนิ เมื่อใด

มติ
เงินทีไ่ ด้รบั คืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
7
8

กิจการต้ องกําหนดเงินที่ได้ รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ใด้
ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ของโครงการและข้ อกําหนดตามกฎหมายในประเทศนั้น
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้ รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตถือ
ว่ า สามารถให้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ากกิจ การสามารถรั บ รู้ผ ลประโยชน์ ดั ง กล่ า วในระหว่ า งอายุ ของ

4

9

10

โครงการหรือเมื่อมีการชําระหนี้สนิ ของโครงการ กล่าวคือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจดังกล่าวอาจ
ให้ ประโยชน์ได้ แม้ ว่าจะไม่เกิดขึ้นในทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถให้ ประโยชน์ได้ ไม่ข้ นึ อยู่กบั ว่ากิจการตั้งใจที่จะใช้ ส่วนเกินนั้น
อย่างไร กิจการต้ องกําหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุดที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จากเงินที่
ได้ รับคืน การลดเงินสมทบในอนาคต หรือผลรวมของทั้งสองรายการ โดยกิจการไม่สามารถรับรู้
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากผลรวมของเงินที่ได้ รับคืนและการลดเงินสมทบในอนาคตที่
เกิดจากข้ อสมมติท่แี ยกกัน
ตามที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องเปิ ดเผยแหล่ งที่มาของข้ อมูลที่สาํ คัญของการประมาณการ
ที่มีความไม่ แน่ นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีความเสี่ยงอย่ างมีนัยสําคัญที่จะทําให้
เกิดการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญของสินทรัพย์สทุ ธิหรือหนี้สนิ สุทธิท่ไี ด้ รับรู้เป็ น
สิน ทรั พย์ หรื อ หนี้ สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนี้ อาจรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อ จํา กัด ใน
การรั บ รู้ ในปั จ จุ บั น ของส่ ว นเกิ น หรื อ การเปิ ดเผยเกณฑ์ ท่ี ใ ช้ กํา หนดมู ล ค่ า ผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ทีอ่ ยู่ในลักษณะของเงินทีไ่ ด้รบั คืน
สิทธิทีจ่ ะได้รบั เงินคืน
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เงิน ที่ไ ด้ รับคื นสามารถให้ ประโยชน์แ ก่ กิจการได้ กต็ ่ อเมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจ ะได้ รับเงิน คืน โดย
ปราศจากเงื่อนไข ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
11.1 โดยปราศจากการสมมติ ว่า ต้ องมีการชําระหนี้ สินของโครงการเพื่ อ ให้ ไ ด้ รับ เงิน คืน ใน
ระหว่าง อายุของโครงการ (เช่น ในบางประเทศ กิจการอาจมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินคืนระหว่าง
อายุของโครงการโดยไม่คาํ นึงว่าจะมีการชําระหนี้สนิ ของโครงการหรือไม่) หรือ
11.2 โดยสมมติว่ามีการทยอยชําระหนี้ของโครงการตลอดระยะเวลาจนกระทั่งสมาชิกทั้งหมด
ออกจากโครงการ หรือ
11.3 โดยสมมติว่ามีการชําระหนี้สินของโครงการเต็มจํานวนในครั้งเดียว (กล่ าวคือ การเลิก
โครงการ)
สิทธิท่จี ะได้ รับเงินคืนโดยไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าระดับของเงินทุนของโครงการ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานจะเป็ นเท่าใด
หากสิทธิของกิจการที่จะได้ รับเงินส่วนเกินคืนกลับมาขึ้นอยู่ กับการเกิดขึ้นหรื อไม่ เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่ แน่ นอนหนึ่งเหตุการณ์หรือมากกว่ าซึ่งเหตุการณ์ท้ังหมดนั้นไม่ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของกิจการ กิจการไม่มีสทิ ธิอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์
การวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
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กิจการต้ องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ท่อี ยู่ในลักษณะของ
เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ คื น เท่ า กั บ จํ า นวนของส่ ว นเกิ น ณ วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (เกิ ด จาก
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มูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ของโครงการหักด้ วยมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์) ที่กิจการมีสิทธิได้ รับเงินคืน หักด้ วยต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น หากเงินที่จะ
ได้ รับคืนนั้นต้ องนํามาเสียภาษีอ่ืนนอกเหนือจากภาษีเงินได้ กิจการต้ องวัดมูลค่ าของเงินที่จะ
ได้ รับคืนสุทธิจากภาษีดังกล่าว
ในการวัดมูลค่าของเงินที่จะได้ รับคืนที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เมื่อมีการเลิกโครงการ (ย่อหน้ าที่
11.3) กิจการต้ องรวมต้ นทุนของโครงการในการชําระหนี้สินและการจ่ ายเงินคืน ตัวอย่ างเช่ น
กิจ การต้ อ งหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ ที่โ ครงการเป็ นผู้ จ่ า ย ไม่ ใ ช่ กิจ การจ่ า ย และต้ น ทุ น ของ
เบี้ยประกันที่จาํ เป็ นต่อการประกันหนี้สนิ เมื่อเลิกโครงการ
หากจํานวนเงินที่จะได้ รับคืนเท่ากับส่วนเกินทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของส่วนเกิน แทนที่จะเป็ น
จํานวนเงินคงที่ กิจการไม่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับค่าของเงินตามเวลา แม้ ว่าเงินที่จะได้ รับคืนนั้นจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ทีอ่ ยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ
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หากไม่ มี ข้ อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ตํ่า สํา หรั บ การจ่ า ยสมทบชี่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารในอนาคต
ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ท่ีอยู่ ในลักษณะของการลดเงินสมทบใน
อนาคต หมายถึงต้ นทุนบริการในอนาคตของกิจการ ตลอดอายุของโครงการที่คาดการณ์และอายุ
ของกิจการที่คาดการณ์ แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะเร็วกว่า ต้ นทุนบริการในอนาคตไม่รวมจํานวนเงิน
ที่พนักงานรับผิดชอบ
กิจการต้ องกํา หนดต้ น ทุ นบริ ก ารในอนาคตโดยใช้ ข้อสมมติ ท่ีสอดคล้ องกับ ข้ อสมมติท่ีใ ช้ ใ น
การกํา หนดภาระผู กพั นผลประโยชน์ และสอดคล้ องกับ สถานการณ์ท่ีเกิด ขึ้น ณ วัน สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรั บปรุง 2557)
เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ดั ง นั้ น กิ จ การต้ อ งสมมติ ว่ า ไม่ มี
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ท่โี ครงการต้ องให้ ในอนาคตจนกว่าจะมีการแก้ ไขเงื่อนไขโครงการ
และต้ องสมมติว่าจํานวนพนักงานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ยกเว้ น กิจการกําหนดอย่าง
ชัดเจน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะลดจํานวนพนักงานตามโครงการลง ซึ่งในกรณีหลัง
ข้ อสมมติเกี่ยวกับพนักงานในอนาคตต้ องรวมการลดลงดังกล่าว
ผลกระทบของข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํา่ ต่อผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ที่
อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต
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กิจการต้ องวิ เ คราะห์ ข้อกํา หนดเงิน ทุ น ขั้น ตํ่า ใดๆ ณ วัน ใดวันหนึ่ ง ต่ อเงิน สมทบที่ต้ องมีใ ห้
ครอบคลุม
18.1 ส่วนขาดที่มีอยู่สาํ หรับต้ นทุนบริการในอดีตตามเกณฑ์เงินทุนขั้นตํ่า และ
18.2 บริการในอนาคต
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เงินสมทบเพื่อที่จะครอบคลุมส่วนขาดที่มีอยู่ ตามเกณฑ์เงินทุนขั้นตํ่าอันเนื่องมาจากบริการที่
ได้ รับแล้ ว ไม่ กระทบเงินสมทบในอนาคตสําหรับบริการในอนาคต เงินสมทบนี้อาจทําให้ เกิด
หนี้สนิ ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 26
หากมีข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับเงินสมทบที่เกี่ยวข้ องกับการบริการในอนาคต กิจการต้ อง
กําหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ท่อี ยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบใน
อนาคตด้ วยผลรวมของ
20.1 จํานวนเงินชึ่งลดการจ่ายสมทบสําหรับต้ นทุนบริการในอนาคตตามข้ อกําหนดของเงินทุน
ขั้นตํ่าเนื่องจากกิจการได้ จ่ายล่วงหน้ า (กล่าวคือ จ่ายไปก่อนกําหนดที่ต้องจ่าย) และ
20.2 ประมาณการต้ นทุนบริการในอนาคต ในแต่ละงวด ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 16 และ
17 หักด้ วยประมาณการเงินสมทบที่ต้องจ่ายตามข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับบริการใน
อนาคต หากไม่มีการจ่ายล่วงหน้ าตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 20.1
กิจ การต้ อ งประมาณเงิ น สมทบตามข้ อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขั้น ตํ่า ที่เกี่ย วข้ อ งกับ บริ ก ารในอนาคต
โดยคํานึงถึงผลกระทบของส่วนเกินที่มีอยู่ตามเกณฑ์ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า แต่ไม่รวมการจ่าย
ล่วงหน้ าตามที่กล่ าวใน ย่อหน้ าที่ 20.1 กิจการต้ องใช้ ข้อสมมติตามที่กาํ หนดไว้ ในข้ อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่า และสําหรับปั จจัยต่าง ๆ ที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า ใช้ ข้อสมมติท่ี
สอดคล้ องกับที่ใช้ ในการกําหนดภาระผูกพันผลประโยชน์และสอดคล้ องกับสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ประมาณการต้ องรวมการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คาดว่าจะเป็ นผลจากการกิจการจ่ายเงินสมทบขั้นตํ่าเมื่อครบกําหนด อย่างไร
ก็ดี ประมาณการดังกล่ าวต้ องไม่ รวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ เกี่ยวกับเงื่อนไข
และสถานการณ์ของข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าที่ไม่มีผลบังคับหรือไม่เป็ นข้ อตกลงตามสัญญา ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อกิจการกําหนดจํานวนเงินตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 20.2 หากเงินสมทบที่ต้องจ่ายในอนาคต
ตามข้ อกําหนดของเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับบริการในอนาคตในงวดใดงวดหนึ่ง เกินกว่าต้ นทุนบริการ
ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ส่วนเกินดังกล่าวจะลดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์
ได้ ท่ีจ ะได้ รั บ ในอนาคตในลั ก ษณะของการลดเงิ น สมทบในอนาคต ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน อย่างไรก็ตาม จํานวนที่กล่าวตามย่อหน้ าที่ 20.2 ต้ องไม่ต่าํ กว่าศูนย์
เมือ่ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํา่ อาจทําให้เกิดหนี้ สิน
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หากกิจการมีภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าที่จะต้ องสมทบเงินให้ ครอบคลุมส่วนขาด
ตามเกณฑ์เ งิน ทุ น ขั้น ตํ่า อัน เนื่ อ งมาจากบริ ก ารที่ไ ด้ รั บ แล้ ว กิจ การต้ อ งกํา หนดว่ า เงิ น สมทบ
ค้ างจ่ายจะสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ในลักษณะของเงินที่ได้ รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคต
ภายหลังจากกิจการจ่ายเงินเข้ าโครงการได้ หรือไม่
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ในกรณีท่เี งินสมทบค้ างจ่ายจะไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลังจากจ่ายเข้ าโครงการ กิจการต้ องรับรู้
หนี้สนิ เมื่อเกิดภาระผูกพันขึ้น โดยหนี้สนิ ดังกล่าวต้ องลดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์หรือ
เพิ่มหนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์เพื่อที่จะไม่มีผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อจ่ายเงินสมทบ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
27

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
27ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ทําให้ เกิดการปรับปรุงนิยามศัพท์ท่ใี ช้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด
นอกจากนั้นทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 26 ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
27ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
27ค มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 1 6 17 และ 24 และยกเลิกย่อหน้ าที่ 25 และ 26
ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเมื่อนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
28

29

กิจการต้ องใช้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้ังแต่ วันเริ่มต้ นของงวดแรก
ที่นํา เสนอในงบการเงิน ที่ถือ ปฏิบัติต ามการตีค วามฉบั บ นี้ เป็ นครั้ งแรก โดยกิจการต้ องรั บ รู้
การปรับปรุงเริ่มแรกที่เกิดจากการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ในกําไรสะสมต้ นงวดดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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