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อา้งอิง 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงาน 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนและ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

 

ท่ีมา 

1. ย่อหน้าที่ 58 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ก าหนดการวัดมูลค่า

ของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ “ ให้เป็นจ านวนที่ไม่สงูเกินกว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนจากโครงการหรือการลดเงินสมทบโครงการที่ต้องจ่ายใน

อนาคต” รวมกับผลขาดทุนสุทธการประมานการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัยที่ยังไม่รับรู้  ค าถามที่

เกดิขึ้นคือเมื่อใดเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตจะถือว่าให้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในกรณทีี่มีข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 

 

2. หลายประเทศมีข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าเพ่ือท าให้ผลประโยชน์หลังการจ้างงานที่ท ากับสมาชิกของ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้ น ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวมักจะก าหนดเงื่อนไข

ของจ านวนเงินข้ันต ่าหรือระดับเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้าโครงการตลอดช่วงเวลาหน่ึง ดังน้ัน ข้อก าหนด

เงินทุนขั้นต ่าจึงอาจจ ากดัความสามารถของกจิการที่จะลดเงินสมทบในอนาคตลง 

 

3. นอกจากนี้  ข้อก าหนดของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์อาจเป็นสาเหตุท าให้

ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าเป็นสถานะที่สร้างภาระ โดยปกติ ข้อก าหนดให้สมทบเงินเข้าโครงการจะไม่

กระทบกบัการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์หรือหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพราะเงินสมทบที่จ่ายเข้า

มานั้นจะกลายเป็นสินทรัพย์ของโครงการและเป็นผลท าให้หนี้ สินสุทธิเพ่ิมเติมเป็นศูนย์ อย่างไรก็ดี 

ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าอาจท าให้เกิดหนี้ สินได้หากเงินสมทบที่ก าหนดให้ต้องจ่าย ไม่สามารถให้

ประโยชน์แก่กจิการได้เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบแล้ว 
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ขอบเขต 

4. การตีความฉบับนี้ ใช้กบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของ

พนักงานทั้งหมด 

 

5. ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าตามวัตถุประสงค์การตีความฉบับนี้  หมายถึง ข้อบังคับใดๆ เพ่ือจัดหาเงินทุน

ให้แก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 

 

ประเด็น  

6. ประเดน็ที่กล่าวถึงในการตีความฉบับน้ี ได้แก่ 

 6.1   เงนิที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 58 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน จะถือว่าสามารถให้ประโยชน์ได้เมื่อได 

6.2 ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าอาจกระทบความสามารถในการลดเงินสมทบในอนาคตได้อย่างไร 

6.3   ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าอาจท าให้เกดิหนี้สนิเมื่อใด 

 

ขอ้สรุป 

เงินท่ีไดร้บัคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

7. กิจการต้องก าหนดเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใด้ให้

เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของโครงการและข้อก าหนดตามกฎหมายในประเทศนั้น 

 

8. ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตถือว่า

สามารถให้ประโยชน์ได้หากกจิการสามารถรับรู้ผลประโยชน์ดังกล่าวในระหว่างอายุของโครงการหรือเมื่อ

มีการช าระหนี้สนิของโครงการ กล่าวคือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิดังกล่าวอาจให้ประโยชน์ได้แม้ว่าจะไม่

เกดิขึ้นในทนัท ีณ วันที่ในงบดุล 

 

9. ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่สามารถให้ประโยชน์ได้ไม่ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการตั้งใจที่จะใช้ส่วนเกินนั้นอย่างไร 

กิจการต้องก าหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากเงินที่ได้รับคืน การลด

เงินสมทบในอนาคต หรือผลรวมของทั้งสองรายการ โดยกจิการไม่สามารถรับรู้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ที่เกิดจากผลรวมของเงินที่ได้รับคืน  และการลดเงินสมทบในอนาคตที่เกิดจากข้อสมมติว่ารายการนั้น 

สมัพันธกนั 
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10. ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กิจการต้อง

เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลที่ส  าคัญของการประมาณการที่มีความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญของ

สนิทรัพย์สทุธหิรือหน้ีสนิที่ได้รับรู้ เป็นสนิทรัพย์หรือหนี้ สนิในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนี้ อาจรวมถึง

การเปิดเผยข้อจ ากัดในการรับรู้ ส่วนเกินหรือการเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 

ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีอยู่ในลกัษณะของเงินท่ีไดร้บัคืน 

11. สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืน 

เงินที่ได้รับคืนสามารถให้ประโยชน์แก่กจิการได้กต่็อเมื่อกจิการมีสทิธทิี่จะได้รับเงินคืนโดย 

ปราศจากเงื่อนไข ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

11.1 โดยปราศจากการสมมติว่าต้องมีการช าระหนี้ สนิของโครงการเพ่ือให้ได้รับเงินคืนในระหว่าง อายุ

ของโครงการ (เช่น ในบางประเทศ กิจการอาจมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนระหว่างอายุของโครงการ

โดยไม่ค านึงว่าจะมีการช าระหนี้สนิของโครงการหรือไม่) หรือ 

11.2 โดยสมมติว่ามีการทยอยช าระหนี้ ของโครงการตลอดระยะเวลาจนกระทั่งสมาชิกทั้งหมดออกจาก

โครงการ หรือ 

11.3 โดยสมมติว่ามีการช าระหนี้สนิของโครงการเตม็จ านวนในคร้ังเดียว (การเลิกโครงการ) 

สทิธทิี่จะได้รับเงินคืนโดยไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้ นได้ไม่ว่าระดับของเงินทุนของโครงการ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานจะเป็นเท่าใด 

  

12. หากสทิธขิองกจิการที่จะได้รับเงินส่วนเกนิคืนกลับมาขึ้นอยู่กบัการเกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นของเหตุการณ์ใน

อนาคตที่ยังไม่แน่นอนหนึ่งเหตุการณห์รือมากกว่าที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ กิจการไม่มีสทิธิ

อย่างไม่มีเงื่อนไขและต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ 

 

การวดัมูลค่าของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

13. กจิการต้องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อยู่ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนเท่ากบัจ านวนของ 

ส่วนเกิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เกิดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของโครงการหักด้วย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์) ที่กิจการมีสทิธิได้รับเงินคืน หักด้วยต้นทุนที่

เกี่ยวข้อง เช่น หากเงินที่จะได้รับคืนนั้นต้องน ามาเสียภาษีอื่นนอกเหนือจากภาษีเงินได้ กิจการต้องวัด

มูลค่าของเงินที่จะได้รับคืนสทุธจิากภาษีดังกล่าว 

 

14. ในการวัดมูลค่าของเงินที่จะได้รับคืนที่สามารถให้ประโยชน์ได้เมื่อมีการเลิกโครงการ (ย่อหน้าที่ 11.3) 

กิจการต้องรวมต้นทุนของโครงการในการช าระหนี้ สินและการจ่ายเงินคืน เช่น กิจการต้องหัก



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่โครงการเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่กิจการจ่าย และต้นทุนของเบี้ ยประกันที่จ าเป็นต่อการ

ประกนัหนี้สนิเมื่อเลิกโครงการ 

 

15. หากจ านวนเงินที่จะได้รับคืนเท่ากับส่วนเกินทั้งหมดหรือตามสดัส่วนของส่วนเกิน แทนที่จะเป็นจ านวน

เงินคงที่  กิจการไม่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับค่าของเงินตามเวลา  แม้ว่าเงินที่จะได้รับคืนนั้นจะเกิดขี้ นใน 

อนาคต 

 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีอ่ยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบ 

16. หากไม่มีข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าส าหรับการจ่ายสมทบช่ีงเกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต ผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต หมายถึงต้นทุนบริการในอนาคตของกิจการ 

ตลอดอายุของโครงการที่คาดการณ่และอายุของกิจการที่คาดการณ์ แล้วแต่จ านวนใดที่ต ่ากว่า ต้นทุน

บริการในอนาคตไม่รวมจ านวนเงินที่พนักงานรับผิดชอบ 

 

17. กจิการต้องก าหนดต้นทุนบริการในอนาคตโดยใช้ข้อสมมติที่สอดคล้องกบัที่ใช้ในการก าหนดภาระผูกพัน

ตามโครงการผลประโยชน์ และสอดคล้องกบัสถานการณท์ี่เกดิข้ึน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนั้น กจิการต้องสมมติว่าไม่

มีการเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์โครงการในอนาคตจนกว่าจะมีการแก้ไขเงื่อนไขโครงการ และต้อง

สมมติว่าจ านวนพนักงานจะไม่มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ยกเว้น กิจการมีภาระที่ก าหนดอย่างชัดเจน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะลดจ านวนพนักงานตามโครงการลง ซึ่งข้อสมมติเกี่ยวกับพนักงานใน

อนาคตต้องรวมการลดลงดังกล่าว  

 

ผลกระทบของขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่ต่อผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีอยู่ในลกัษณะของการลดเงิน

สมทบในอนาคต 

18. กจิการต้องวิเคราะห์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าใด ๆ ณ วันใดวันหนึ่ง ดังนี้  

18.1  ส่วนขาดที่มีอยู่ส าหรับต้นทุนบริการในอดีตตามเกณฑเ์งินทุนขั้นต ่า 

18.2   บริการในอนาคต 

 

19. เงินสมทบเพ่ือที่จะครอบคลุมส่วนขาดที่มีอยู่ ตามเกณฑ์เงินทุนขั้นต ่าอันเนื่องมาจากบริการที่ได้รับแล้ว 

ไม่กระทบเงินสมทบในอนาคตส าหรับบริการในอนาคต เงินสมทบนี้ อาจท าให้เกิดหนี้ สนิตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้า 23 - 26  

 

20. หากมีข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าส าหรับเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต กิจการต้องก าหนด

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคตด้วยผลรวมของ 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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 20.1  จ านวนเงินช่ืงลดการจ่ายสมทบส าหรับต้นทุนบริการในอนาคตตามข้อก าหนดของเงนิทุนขั้นต ่า 

เน่ืองจากกจิการได้จ่ายล่วงหน้า ( ตัวอย่าง จ่ายไปก่อนก าหนดที่ต้องจ่าย) และ 

20.2 ประมาณการต้นทุนบริการในอนาคต ในแต่ละงวด ตามข้อก าหนดในย่อหน้า 16 และ 17 หักด้วย

เงินสมทบที่ต้องจ่ายตามข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าส าหรับบริการ หากไม่มีการจ่ายล่วงหน้าตามที่

อธบิายใน 20.1 

 

21. กิจการต้องค านวณเงินสมทบเงินทุนขั้นต ่าที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต โดยค านึงถึงผลกระทบของ

ส่วนเกนิที่มีอยู่ตามเกณฑข้์อก าหนดเงินทุนข้ันต ่า แต่ไม่รวมการจ่ายล่วงหน้าตามที่กล่าวใน ย่อหน้า 20.1 

กจิการต้องใช้ข้อสมมติตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า และส าหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุใว้

ในข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า ใช้ข้อสมมติที่สอดคล้องกับที่ใช้ในการก าหนดภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  19  เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนักงาน  การค านวณต้องรวมการเปล่ียนแปลง

ใด ๆ ที่คาดว่าจะเป็นผลจากการกิจการจ่ายเงินสมทบขั้นต ่าเมื่อถึงก าหนด อย่างไรกด็ี การค านวณ

ดังกล่าวต้องไม่รวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่คาดไว้ เกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า

ที่ไม่มีผลบังคับหรือไม่เป็นข้อตกลงตามสญัญา  ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

22. เมื่อกิจการก าหนดจ านวนเงินตามที่กล่าวในย่อหน้า 20.2 หากเงินสมทบที่ต้องจ่ายในอนาคตตาม

ข้อก าหนดของเงินทุนขั้นต ่าส าหรับบริการในอนาคตในงวดใดงวดหนึ่ง เกินกว่าต้นทุนบริการในอนาคต

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19   ส่วนเกนิดังกล่าวจะลดผลประโยนช์เชิงเศรษฐกจิที่จะใด้รับในอนาคต

ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม จ านวนที่กล่าว

ตามย่อหน้าที่ 20.2 ต้องไม่ต ่ากว่าศูนย์ 

  

เมื่อขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่อาจท าใหเ้กิดหนี้ สิน 

23. หากกิจการมีภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดเงินทุนข้ันต ่าที่จะต้องสมทบเงินให้ครอบคลุมส่วนขาดตาม

เกณฑเ์งินทุนขั้นต ่าอนัเน่ืองมาจากบริการที่ได้รับแล้ว กิจการต้องก าหนดว่าเงินสมทบค้างจ่ายจะสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะของเงินที่ได้รับคืนหรือการลดเงินสมทบในอนาคตภายหลังจากกิจการจ่ายเงิน

เข้าโครงการใด้หรือไม่ 

  

24. ในกรณทีี่เงินสมทบค้างจ่ายจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากจ่ายเข้าโครงการ กิจการต้องรับรู้หนี้ สนิ

เมื่อเกิดภาระผูกพันขึ้ น โดยหนี้ สินดังกล่าวต้องลดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์หรือเพ่ิมหนี้ สิน

ตาม โครงการผลประ โยชน์ เ พ่ื อ ที่ จ ะ ไ ม่มี ผลก า ไ รห รือขาด ทุนที่ เ กิ ด จ ากการปฏิบั ติ ต าม 

ย่อหน้าที่ 58 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบ 

  

25. กจิการต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 58 ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ก่อนการก าหนดหน้ีสนิตามย่อหน้าที่ 24 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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26. หนี้ สินอันเนื่องมาจากข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและการวัดมูลค่าในภายหลังของหนี้ สินดังกล่าวต้องรับรู้

ทนัทตีามนโยบายที่บริษัทใช้ในการรับรู้  การวัดมูลค่าสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้า 58 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงาน กล่าวคือ 

26.1  กิจการที่รับรู้ผลกระทบของข้อก าหนดในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ตาม  ย่อหน้าที่ 58 ในก าไรหรือ

ขาดทุน กิจการต้องรับรู้การปรับปรุงดังกล่าวทนัทีในก าไรหรือขาดทุน ตามย่อหน้าที่ 61.7 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงาน  

26.2 กิจการที่รับรู้ผลกระทบของข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 58 ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็กิจการต้องรับรู้

การปรับปรุงดังกล่าวทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 93 ค ของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงาน  

 

วนัถือปฏิบติั 

27. กจิการต้องใช้การตีความฉบับนี้ ส  าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

อย่างไรกต็าม กจิการสามารถถือปฏบิัติตามการตีความฉบับนี้ ก่อนวันถือปฏบิัติได้  

  

27ก.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1  (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้แก้ไขนิยามศัพท ์

ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีทั้งหมด นอกจากนั้นยังได้แก้ไขย่อหน้า 26 กจิการต้องถือปฏิบัติตามการแก้ไข

ดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

 

27ข    ไม่ใช้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลง 

28. กจิการต้องใช้การตีความฉบับนี้ ตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกที่น าเสนอในงบการเงินที่ถือปฏิบัติตามการ

ตี ค ว ามฉบั บนี้ เ ป็ นค ร้ั ง แ ร ก  โด ยกิ จ ก า ร ต้ อ ง รั บ รู้ ก า ร ป รั บป รุ ง เ ร่ิ มแ ร กที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร 

ถือปฏบิัติตามการตีความฉบับนี้ ในก าไรสะสมต้นงวดดังกล่าว 

  

29     ไม่ใช้ 

 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์
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ตวัอย่าง 

ตัวอย่างแนบท้ายนี้ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 

 

ตวัอย่างท่ี 1 – ผลกระทบเมื่อมีส่วนเกินของขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  

เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน และเงินสมทบคา้งจ่ายตามเงินทุนขั้นต า่ซ่ึงกิจการสามารถไดเ้งินคืนเต็มจ านวน 

1 กจิการหนึ่งมีระดับเงินทุนตามเกณฑ์ของข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า (วัดตามเกณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) เป็นจ านวนร้อยละ 82 ส าหรับโครงการ ก ซึ่ง

ภายใต้ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า กจิการต้องเพ่ิมระดับเงินทุนเป็นร้อยละ 95 ทนัท ีเป็นผลให้กจิการมีภาระ

ผูกพันตามกฎหมาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะต้องสมทบเงินจ านวน 200 บาททันทีเข้า

โครงการ ก ซึ่งข้อบังคับของโครงการอนุญาตให้คืนเงินส่วนเกินทั้งหมดให้กิจการเมื่อสิ้นสดุอายุโครงการ 

มูลค่า ณ วันสิ้นงวดของโครงการ ก เป็นดังนี้  

มูลค่าตลาดของสนิทรัพย์ 1,200  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

-1,100 

 

ส่วนเกนิ  100  

สนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ (ก่อนพิจารณาข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า)
1
 100  

1  สมมติวา่ไม่มีจ านวนเงินอีน่ทีย่งัไม่รบัรูเ้พือ่ความง่าย  

 

         การน ามาปฏิบติัใช ้

2 ย่อหน้าที่ 24 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 ก าหนดให้กิจการรับรู้หนี้ สนิถ้า

หากเงินสมทบค้างจ่ายเมื่อจ่ายแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งจ านวน การจ่ายเงินสมทบ 200 บาทจะ

ท าให้ส่วนเกินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เพ่ิมขึ้นจาก 100 บาท

เป็น 300 บาท ตามข้อบังคับของโครงการกิจการสามารถได้รับเงินคืนเต็มจ านวนโดยไม่มีต้นทุนที่

เกี่ยวข้อง ดังน้ัน จึงไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิส าหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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ตวัอย่างท่ี 2 – ผลกระทบของขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่เมื่อมีส่วนขาดตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  

เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน และเงินสมทบคา้งจ่ายตามเงินทุนขั้นต า่ไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มจ านวน 

 

3 กจิการหนึ่งมีระดับเงินทุนตามเกณฑ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า (วัดตามเกณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) เป็นจ านวนร้อยละ 77 ส าหรับโครงการ ข ซึ่งภายใต้

ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่ากิจการต้องเพ่ิมระดับเงินทุนเป็นร้อยละ 100 ทันที เป็นผลให้กิจการมีภาระ

ผูกพันตามกฎหมาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมอีกจ านวน 300 บาทเข้า

โครงการ ซึ่งข้อบังคับของโครงการอนุญาตให้คืนเงินให้แก่กิจการได้สงูสดุร้อยละ 60 ของส่วนเกินตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน และกิจการไม่ได้รับอนุญาตให้ลดเงิน

สมทบต ่ากว่าระดับที่ระบุไว้ซ่ึงบังเอิญเท่ากับต้นทุนบริการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนักงาน มูลค่า ณ วันสิ้นงวดของโครงการ ข เป็นดังนี้  

มูลค่าตลาดของสนิทรัพย์ 1,000  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

-

1,100 

 

ส่วนขาด  -100  

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์ (ก่อนพิจารณาข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า)
 2
 -100  

2 สมมติวา่ไม่มีจ านวนเงินอีน่ทีย่งัไม่รบัรูเ้พือ่ความง่าย  

 

การน ามาปฎิบติัใช ้

4 การจ่ายเงินสมทบ 300 บาทจะเปล่ียนจากส่วนขาดจ านวน 100 บาทตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นส่วนเกินจ านวน 200 บาท ซึ่งจ านวนร้อยละ 60 ของ 

200 บาท (120 บาท) สามารถได้รับคืน 

 

5 ดังนั้นในส่วนของเงินสมทบ 300 บาท จะเป็นการลดส่วนขาดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนักงานจ านวน 100 บาท และเป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

จ านวน 120 บาท (ร้อยละ 60 ของ 200 บาท) ส่วนที่เหลืออีก 80 บาท (ร้อยละ 40 ของ 200 บาท) 

ของเงินสมทบที่จ่ายนั้นไม่สามารถให้ประโยชน์แก่กจิการได้ 

 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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6 ย่อหน้าที่ 24 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 ก าหนดให้กิจการรับรู้หนี้ สนิหา

กว่าเงินสมทบค้างจ่ายเพ่ิมเติมนั้นไม่สามารถให้ประโยชน์แก่กจิการได้ 

 

7 ดังนั้น กิจการต้องเพ่ิมหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวน 80 บาท ซึ่งตามที่ก าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 26 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 กิจการต้องรับรู้ จ านวนดังกล่าว

ทนัทตีามนโยบายที่บริษัทใช้ในการรับรู้ผลกระทบของขีดจ ากัดตามย่อหน้าที่ 58 และกิจการรับรู้หนี้ สิน

สทุธิจ านวน 180 บาทในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องรับรู้หนี้ สินอันเนื่องมาจากภาระผูกพันตาม

กฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินสมทบ 300 บาท 

สรุป 

มูลค่าตลาดของสนิทรัพย์ 1,000   

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

-1,100 

 

ส่วนขาด  -100  

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์ (ก่อนพิจารณาข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า)
3
 -100  

การปรับปรุงอนัเนื่องมาจากข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า -80  

หน้ีสนิสทุธทิี่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน -180  

3 สมมติวา่ไม่มีจ านวนเงินอีน่ทีย่งัไม่รบัรูเ้พือ่ความง่าย  

 

8 เมื่อจ่ายเงินสมทบ 300 บาท สนิทรัพย์สทุธทิี่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินจะเป็น 120 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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ตวัอย่างท่ี 3 – ผลกระทบของขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่เมื่อเงินสมทบคา้งจ่ายจะไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็ม

         จ านวน และผลกระทบของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีอยู่ในลกัษณะของการลดเงินสมทบใน

         อนาคต 

9 กิจการหนึ่งมีระดับเงินทุนตามเกณฑ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า (วัดตามเกณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) เป็นจ านวนร้อยละ 95 ส าหรับโครงการ ค ซึ่งภายใต้

ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า กจิการต้องเพ่ิมระดับเงินทุนเป็นร้อยละ 100 ตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า จึงต้องมีการ

สมทบเงินเพ่ือท าให้ส่วนขาดตามเกณฑ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าลดลง และเพ่ือให้ครอบคลุมบริการใน

อนาคต 

 

10 โครงการ ค มีส่วนเกินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นจ านวน 50 บาท ซึ่งกจิการไม่สามารถได้รับคืนเงินภายใต้สถานการณ์

ใดๆ ทั้งนี้ ไม่มีจ านวนเงินใดที่ยังไม่รับรู้ 

 

11 จ านวนเงินของข้อก าหนดเงินสมทบเงินทุนขั้นต ่าอันเนื่องมาจากส่วนขาด และบริการในอนาคตตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงาน ส าหรับ 3 ปีข้างหน้า เป็นดังนี้  

 

ปี ข้อก าหนดเงินสมทบ

ขั้นต ่ารวมทั้งหมด 

เงินสมทบที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ส่วน

ขาดลดลง 

เงินสมทบที่จ าเป็นเพ่ือ

ครอบคลุมบริการในอนาคต 

1 135 120 15 

2 125 112 13 

3 115 104 11 

การน ามาปฏิบติัใช ้

12 ภาระผูกพันปัจจุบันของกิจการอันเนื่องมาจากบริการที่ได้รับแล้วให้รวมเงินสมทบเพ่ือท าให้ส่วนขาด

ลดลง แต่ไม่รวมเงินสมทบส าหรับบริการในอนาคต 

 

13 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของกิจการมีจ านวนประมาณ 300 บาท ช่ีงค านวณจากข้อสมมติว่าอัตรา 

คิดลดเท่ากบัร้อยละ 6 ต่อปี ดังนี้     

 [120/(1.06) + 112 /(1.06)
2
 + 104/(1.06)

3
] 

 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน ‟ ขอบเขตของสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏสิมัพันธข์องรายการเหล่านี้                                          
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14 เมื่อจ่ายเงินสมทบเหล่าน้ีเข้าโครงการ มูลค่าปัจจุบันของส่วนเกนิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน (เกิดจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ตามโครงการผลประโยชน์) จะเพ่ิมจาก 50 บาทเป็น 350 บาท (300 + 50) ในขณะที่สิ่งอื่นๆ ยังคงเดิม 

 

15 อย่างไรกด็ี ส่วนเกินดังกล่าวไม่สามารถน ามาคืนเงินได้ แม้ว่าสินทรัพย์อาจสามารถให้ประโยชน์ใน

ลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคต 

 

16 ย่อหน้า 20 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 ก าหนดว่า ผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคตเท่ากบัผลรวมของ 

16.1 จ านวนเงินช่ืงลดการจ่ายสมทบส าหรับต้นทุนบริการในอนาคตตามข้อก าหนดของเงินทุนขั้นต ่า

เนื่องจากกจิการได้จ่ายล่วงหน้า (ตัวอย่าง จ่ายไปก่อนก าหนดที่ต้องจ่าย) และ 

16.2 ประมาณการต้นทุนบริการในอนาคต ในแต่ละงวด ตามข้อก าหนดในย่อหน้า 16 และ 17 หักด้วย

เงินสมทบที่ต้องจ่ายตามข้อก าหนดเงินทุนข้ันต ่าส าหรับบริการ หากไม่มีการจ่ายล่วงหน้าตามที่

อธบิายใน 16.1 

 

17 จ านวนเงินที่สามารถให้ประโยชน์ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคตเป็นดังนี้  

ปีที่ ต้นทุนบริการตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

เงินสมทบขั้นต ่าเพ่ือครอบคลุม

บริการในอนาคต 

จ านวนเงินที่สามารถให้

ประโยชน์ในลักษณะของ

การลดเงินสมทบ 

1 13 15 -2 

2 13 13 0 

3 13 11 2 

4+ 13 9 4 

 

18 สมมติว่าอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 6 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบใน

อนาคตจึงเท่ากบั (2)/(1.06) + 0/(1.06)
2
 + 2/(1.06)

3
 + 4/(1.06)

4
 + … + 4/(1.06)

50
 + … = 56 บาท 

สนิทรัพย์ที่สามารถให้ประโยชน์ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคตจึงจ ากดัไว้ที่ 56 บาท 

 

19 ย่อหน้าที่ 24 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 ก าหนดให้กิจการรับรู้หนี้ สนิถ้า

หากเงนิสมทบค้างจ่ายเพ่ิมเติมไม่สามารถให้ประโยชน์ได้เตม็จ านวน ดังนั้น กิจการต้องลดสนิทรัพย์ตาม

โครงการผลประโยชน์ลงจ านวน 294 บาท (50 + 300 ‟ 56) 

 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 14 ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน ์
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20 ย่อหน้าที่ 26 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 ก าหนดว่ากิจการต้องรับรู้

จ านวนเงิน 294 บาท ทันทีตามนโยบายของกิจการในการรับรู้ ผลกระทบของขีดจ ากัดตาม 

ย่อหน้าที่ 58 และกิจการต้องรับรู้หนี้ สนิสุทธิจ านวน 244 บาทในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่มีหนี้ สิน

อื่นที่ต้องรับรู้อนัเนื่องมาจากภาระผูกพันที่ต้องสมทบเงินส าหรับส่วนขาดเงินทุนขั้นต ่า 

สรุป 

ส่วนเกนิ  50  

สนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ (ก่อนพิจารณาข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า) 50  

การปรับปรุงอนัเนื่องมาจากข้อก าหนดเงินทุนขั้นต ่า -294  

หน้ีสนิสทุธทิี่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
4
 -244  

4
 สมมติวา่ไม่มีจ านวนเงินอีน่ทีย่งัไม่รบัรูเ้พือ่ความง่าย 

 

21 เมื่อจ่ายเงินสมทบ 300 บาทเข้าโครงการ สนิทรัพย์สทุธทิี่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินเท่ากบั 56 บาท 

(300 ‟ 244) 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 4 ผลกระทบจากการจ่ายล่วงหนา้ เมื่อขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต า่เกินจากบริการในอนาคตท่ี 

     คาดการณไ์ว ้

 

22     กิจการต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือโครงการ ค เพ่ือไม่ให้มีส่วนขาดตามเกณฑ์ขั้นต ่าของกองทุน กิจการต้อง

จ่ายเงินสมทบเงินทุนข้ันต ่าเพ่ือให้ครอบคลุมต้นทุนบริการในอนาคตในแต่ละงวดช่ีงเป็นไปตามเกณฑ ์

ขั้นต ่ากองทุน  

 

23     โครงการ ค มีส่วนเกินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ 35 บาท 

       นปี 20x1 และไม่มีขาดทุนตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย และต้นทุนบริการในอดีตช่ีงยังไม่รับรู้  

ตัวอย่างนี้  สมมุติว่าอัตราคิดลดและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็น 0%  โครงการไม่สามารถคืน

ส่วนเกนิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ให้แก่กิจการไม่ว่ากรณีใดๆ แต่

ให้สามารถน าส่วนเกนิเพ่ือใช้ลดเงินสมทบในอนาคตได้ 

 

24           ทบเงินทุนขั้นต ่าเพ่ือให้ครอบคลุมบริการในอนาคต ส าหรับแต่ละปีเป็นระยะเวลา         ท  บ   า 

แต่ละปี า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นจ านวน 10 บาท  
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25      กจิการจ่ายล่วงหน้า จ านวน 30 บาท         20x1ส าหรับปี 20x1 และ 20x2 ท าให้ส่วนเกนิเพ่ิมเป็น 

65 บาท         20x1 เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือลดเงินสมทบในอนาคต ช่ีงคาดไว้ ส าหรับ 2          งนี้  

 

ปี ต้นทุนบริการตาม

TAS 19 

เงินสมทบเงินทุนข้ันต ่าที่จ าเป็น

ก่อนเงินจ่ายล่วงหน้า 

เงินสมทบเงินทุนข้ันต ่าที่จ าเป็น

หลังเงินจ่ายล่วงหน้า 

20x1 10 15 0 

20x2 10 15 0 

20x3 

20x4 

20x5 

รวม 

10 

10 

10 

50 

15 

15 

15 

75 

15 

15 

15 

45 

 

   

       การน ามาปฎิบติัใช ้

26     ตามข้อก าหนดของย่อหน้า 20 และ 22  ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14  

ณ ต้นปี 20x1 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อยู่ในลักษณะของการลดเงินสมทบในอนาคตเท่ากบัผลรวมของ  

26.1  30 บาท ช่ีงเป็นเงินล่วงหน้าของเงินสมทบเงินทุนข้ันต ่า และ 

  26.2  ศูนย์ บาท ประมาณการเงินสมทบเงินทุนข้ันต ่าช่ีงจ าเป็นส าหรับบริการในอนาคตเป็น 75บาท 

   า         จ่าย       า เงินสมทบเหล่านั้นเกินประมาณการต้นทุนบริการในอนาคต (50) 

 ดังนั้นกจิการไม่สามารถใช้ส่วนเกนิ    บาท  า       า    (ดูย่อหน้า 22) 

 

27            า    า           0 และมูลค่าปัจจุปันของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีสามารถน าไปลดเงิน 

สมทบในอนาคต เท่ากบั 30 บาท ดงันั้น ตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ 58 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

19 กิจการรบัรูสิ้นทรพัยจ์ านวน 30 บาท ( เนื่องจาก เป็นจ านวนท่ีต า่กว่าส่วนเกินตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 19 จ านวน 65 บาท ) 

 

 


