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บทน า   

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลโดยนายจ้างส าหรับ

ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ใช้กับการรายงานของโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน) 

บทน า 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนักงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 

เงินที่ จ่ายส าหรับการลาหยุดพักผ่อนประจ าปีและการลาป่วย ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส  

(หากจ่าย ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวด) และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่

พนักงาน ปัจจุบัน (ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ และสินค้าหรือบริการ           

ที่ให้เปล่าหรือ ในลักษณะอุดหนุน)  

2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บ านาญ ผลประโยชน์อื่นเมื่อออกจากงาน ประกันชีวิต 

หลังออกจากงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการท างาน 

เป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายส าหรับการหยุดท างาน ผลประโยชน์จากการท างานครบ 

50 ปี หรือผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการท างานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการ

ทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน รวมส่วนแบ่งก าไร โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้า 

หากมีการจ่ายภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

2.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

บทน า 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการรับรู้ ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได้ 

ให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ดังกล่าว 

บทน า 4 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ หรือโครงการ  

ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ให้แนวปฏิบัติที่เป็นการเฉพาะในการจัด

ประเภท โครงการของกลุ่มนายจ้าง โครงการระดับภาครัฐ และโครงการที่มีการประกนัผลประโยชน ์

บทน า 5 ภายใต้โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ กิจการมีการจ่ายเงินสมทบเป็นจ านวนแน่นอนให้กิจการ 

ซึ่งแยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน  

ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมหากกองทุนไม่สามารถด ารงสนิทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์

ทั้งหมดของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการซ่ึงพนักงานได้ให้บริการในงวดปัจจุบันและ 

งวดก่อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการรับรู้ เงินสมทบที่จ่ายเข้าโครงการสมทบเงิน 

ที่ก าหนดไว้เมื่อพนักงานได้ให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินสมทบดังกล่าว 

บทน า 6  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นทั้งหมดถือเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

โครงการ ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้อาจยังไม่ได้มีการเตรียมเงินกองทุนหรืออาจจะมีการเตรียม

เงินกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กจิการ 
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6.1 บันทกึบัญชีทั้งภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานใดๆ ที่เกิดจากการ 

ด าเนินการของกจิการ 

6.2 ก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้และมูลค่ายุติธรรมใดๆ 

ของสินทรัพย์โครงการอย่างเพียงพอเป็นปกติ โดยจ านวนที่รับรู้ ในงบการเงินไม่แตกต่าง

อย่างเป็นสาระส าคัญจากจ านวนที่ก าหนดได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

6.3 ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพ่ือวัดมูลค่า

ภาระผูกพันและต้นทุนของกจิการ 

6.4 ถือว่าผลประโยชน์เป็นของงวดที่ได้มีการปฏิบัติงานของพนักงานตามสูตรการค านวณ 

ผลประโยชน์ของโครงการ เว้นแต่การให้บริการของพนักงานในปีต่อๆ มาจะน าไปสู่ระดับ 

ผลประโยชน์ที่สงูข้ึนอย่างมีสาระส าคัญกว่าปีก่อนๆ 

6.5 ใช้ข้อสมมติการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นกลางและเหมาะสม

ร่วมกัน เกี่ยวกับตัวแปรด้านประชากร (เช่น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตรา 

การเสียชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น การเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือนในอนาคต  

การเปล่ียนแปลงของต้นทุน ค่ารักษาพยาบาล และการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของรัฐ 

บางประการ) ข้อสมมติทางการเงิน ต้องอิงตามการคาดการณ์ทางการตลาด ณ วันสิ้นงวด 

ที่รายงานส าหรับงวดที่ภาระผูกพันได้รับการช าระ 

6.6 ก าหนดอตัราคิดลดโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนตามตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเช่ือถือในระดับคุณภาพดี (ในประเทศที่ตลาดหุ้นกู้ 

ภาคเอกชนมีขนาดไม่ใหญ่เพียงพอ ให้ใช้พันธบัตรรัฐบาล) และใช้สกุลเงินและเงื่อนไข          

ที่สอดคล้องกบัสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 

6.7 หักมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการออกจากจ านวนภาระผูกพันยกมา สิทธิที่จะได้รับ

ชดเชยที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นสินทรัพย์โครงการให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับ

สินทรัพย์โครงการ ยกเว้นว่าสิทธิเหล่านั้นแสดงเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแทนที่จะน าไป 

หักออกจากภาระผูกพัน 

6.8 จ ากดัจ านวนยกไปของสนิทรัพย์ไม่ให้เกนิผลรวมสทุธขิอง 

6.8.1 ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้  และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่รับรู้  บวกด้วย 

6.8.2 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้จาก

โครงการ หรือเงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง 

6.9 รับรู้ ต้นทุนจากการบริการในอดีตด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ 

ที่มีการปรับปรุงจะกลายเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสทิธขิาด 

6.10 รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดลงของขนาดโครงการ หรือการช าระเงินตามโครงการ 

ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ เมื่อการลดลงของขนาดโครงการหรือการช าระเงินเกิดขึ้ น ผลก าไร 

หรือขาดทุนต้องประกอบด้วยผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของ 
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ผลประโยชน์ที่ระบุได้และผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ และ

ส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้ของผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

และต้นทุนจากการบริการในอดีต  

6.11 รับรู้ส่วนที่ระบุไว้ของผลสะสมสทุธิของก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกนัภัยที่เกนิมูลค่าที่สงูกว่าระหว่าง 

6.11.1 ร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ (ก่อน

หักสนิทรัพย์โครงการ) และ 

6.11.2 ร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ 

ส่วนของผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะรับรู้ของ

แต่ละโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ คือ ส่วนที่ เกินร้อยละ 10 ของช่วงจ านวนเงิน             

ที่ก าหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า หารด้วยอายุงานที่เหลืออยู่ถัวเฉล่ีย           

ที่คาดไว้ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อนุญาตให้ใช้วิธีการรับรู้ ที่เร็วกว่าอย่างเป็นระบบโดยใช้เกณฑ์

เดียวกันทั้ งผลก าไรและขาดทุนและใช้อย่างสม ่ าเสมองวดต่องวด วิธีการที่อนุญาต

ประกอบด้วยการรับรู้ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทั้งหมดทนัทใีนก าไรหรือขาดทุน นอกจากนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้กจิการรับรู้

ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมดดังกล่าวใน

งวดที่เกดิขึ้นในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

บทน า 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดวิธีการทางบัญชีที่ง่ายกว่าส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ 

พนักงาน แทนผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

คณติศาสตร์ประกนัภัย และต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัท ี

บทน า 8 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง คือ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการตัดสนิใจของ 

กิจการที่จะเลิกการจ้างงานพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือการตัดสินใจของพนักงาน         

ที่จะยอมรับการออกจากงานโดยสมัครใจเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างดังกล่าว 

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือการเลิกจ้างงานมากกว่าการให้บริการของพนักงาน ดังนั้น 

กิจการต้องรับรู้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเมื่อกิจการแสดงให้เห็นว่าได้ผูกพันตามข้อใดข้อหนึ่ง

ต่อไปนี้ เท่านั้น 

8.1 ยกเลิกการจ้างพนักงาน หรือกลุ่มพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ   

8.2 ให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างซึ่งเป็นผลมาจากการให้ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนให้มีการออกจากงาน 

โดยสมัครใจ 

บทน า 9 กิจการแสดงให้เห็นว่าได้ผูกพันกับการเลิกจ้างเมื่อกิจการมีโครงการที่มีรายละเอียดอย่างเป็น

ทางการ (พร้อมเน้ือหาข้ันต ่าที่ระบุไว้) ส าหรับการเลิกจ้างและปราศจากความเป็นไปได้ว่าจะมีการ

ถอนโครงการนั้นได้ 



 

7 

บทน า 10 กจิการต้องคิดลดผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเมื่อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างดังกล่าวครบก าหนดเกินกว่า 

12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่มีการให้ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนให้มีการ               

ออกจากงานโดยสมัครใจ การวัดมูลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างต้องอิงจากจ านวนพนักงาน             

ที่คาดว่าจะรับข้อเสนอน้ัน 

บทน า 11 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

บทน า 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และสนับสนุนให้ปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ ในการน ามาใช้คร้ังแรก 

กจิการสามารถทยอยรับรู้ส่วนเพ่ิมในหนี้สนิส าหรับผลประโยชนห์ลังออกจากงานได้ไม่เกิน 5 ปี แต่

หากน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้แล้วมีผลท าให้หนี้ สนิลดลง กิจการต้องรับรู้ ผลของการลดลง

ดังกล่าวทนัท ี

บทน า 13 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 161 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ ต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือก 

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของผลประโยชน์ของ

พนักงาน มาตรฐานก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ 

(1) หนี้ สิน เมื่อพนักงานได้ให้บริการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทจะจ่าย 

ในอนาคต และ 

(2) ค่าใช้จ่าย เมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการของพนักงานเป็นการ

แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใชถ้ือปฏิบติักบันายจา้งส าหรบัวิธีการบญัชีส าหรบัผลประโยชนข์องพนกังาน

ทั้งหมด เวน้แต่ผลประโยชนท่ี์ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ใช้กับการรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน) 

3. ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  รวมถึง 

3.1 ผลประโยชน์ที่ให้ภายใต้โครงการหรือข้อตกลงอื่นที่เป็นทางการระหว่างกิจการกับพนักงานแต่ละคน  

กลุ่มพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน 

3.2 ผลประโยชน์ที่ให้ภายใต้ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือผ่านทางข้อตกลงของกลุ่มอุตสาหกรรม  

ซึ่งก าหนดให้กิจการจ่ายสมทบเข้าโครงการระดับประเทศ โครงการระดับภาครัฐ โครงการอื่นของ

กลุ่มอุตสาหกรรมหรือโครงการของกลุ่มนายจ้าง หรือ 

3.3 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งก่อภาระผูกพันจากการอนุมาน การปฏิบัติ 

อย่างไม่เป็นทางการซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการไม่มีทางเลือกที่เป็นจริงได้ท าให้

จ าต้องจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ตัวอย่างของภาระผูกพันจากการอนุมาน ได้แก่ การ

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการของกิจการที่จะท าให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับ

ได้ต่อความสมัพันธ์ที่มีต่อพนักงาน 
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4. ผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึง 

4.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินที่จ่าย

ส าหรับการลาหยุดพักผ่อนประจ าปีและการลาป่วย ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส (หากจ่ายภายใน 12 

เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงาน

ปัจจุบัน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ และสินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือใน

ลักษณะอุดหนุน)  

4.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บ านาญ ผลประโยชน์อื่นเมื่อออกจากงาน ประกันชีวิตหลังออกจากงาน 

และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

4.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการท างานเป็นระยะ

เวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายส าหรับการหยุดท างาน ผลประโยชน์จากการท างานครบ 50 ปีหรือ

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการท างานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็น

ระยะเวลานาน รวมถึงส่วนแบ่งก าไร โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้า หากมีการจ่าย

ภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

4.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง  
เนื่องจากผลประโยชน์แต่ละกรณตีามย่อหน้าที่ 4.1 ถึง 4.4 มีลักษณะแตกต่างกนั มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

จึงก าหนดให้การปฏบิัติแต่ละกรณแียกออกจากกนั 

5. ผลประโยชน์ของพนักงานให้รวมถึงผลประโยชน์ที่จ่ายให้พนักงานหรือ ผู้ที่พนักงานให้การอุปการะ และ 

อาจจ่ายช าระเป็นเงิน (หรือเป็นการให้สินค้าหรือบริการ) โดยตรงให้แก่พนักงาน คู่สมรส บุตร หรือผู้อื่น 

ที่พนักงานให้การอุปการะ หรือจ่ายให้บุคคลอื่น เช่น บริษัทประกนัภัย 

6. พนักงานอาจให้บริการแก่กิจการในลักษณะเตม็เวลา ไม่เตม็เวลา ถาวร ไม่เป็นทางการ หรือช่ัวคราว ภายใต้

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  พนักงานให้รวมถึงกรรมการบริษัทและบุคลากรระดับบริหารอื่นด้วย 

ค านยิาม   

7. ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายเฉพาะ ดงันี้  

ผลประโยชน์ของ

พนักงาน 
หมายถึง ส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีกิจการให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

บริการท่ีไดร้บัจากพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสัน้

ของพนักงาน 

หมายถึง ผลประโยชนข์องพนกังาน (ท่ีมิใช่ผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้ง) 

ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวันส้ินงวด          

ท่ีพนกังานไดใ้หบ้ริการ 

ผลประโยชน์หลัง 

ออกจากงาน 

หมายถึง ผลประ โยชน์ของพนัก ง าน  (ท่ี มิ ใ ช่ ผ ลประ โยชน ์

เมื่อเลิกจา้ง) ซ่ึงมีการจ่ายหลงัจากการจา้งงานส้ินสุดลง 

โครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน 

หมายถึง ข้อตกลงท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการท่ีกิจการ 

ตกลงจะจ่ายผลประโยชนห์ลงัออกจากงานใหแ้ก่พนกังาน

ตั้งแต่หนึง่รายข้ึนไป 
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โครงการสมทบเงินที่

ก าหนดไว ้(ซึง่ต่อไปนี้

เรียกว่า “โครงการ 

สมทบเงิน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานท่ีกิจการจ่ายเงิน

สมทบในจ านวนท่ีแน่นอนให้แก่กิจการท่ีแยกต่างหาก

(กองทุน) และไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัจากการอนุมานท่ีตอ้งจ่ายเงินสมทบอีก หากกองทุน

ไม่สามารถด ารงสินทรพัยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายผลประโยชน์

ของพนกังานทั้ งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ

พนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 

โครงการผลประโยชน์ 

ทีก่ าหนดไว ้(ซึง่ต่อไปนี้

เรียกว่า “โครงการ

ผลประโยชน”์) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานท่ีมิใช่โครงการ

สมทบเงิน 

โครงการของกลุ่ม

นายจา้ง 

หมายถึง โค ร ง ก า รสมทบ เ งิ นห รื อ โค ร งก า รผลปร ะ โยชน ์ 

(ท่ีไม่ใช่โครงการระดบัภาครฐั) ซ่ึง 

1) รวมสินทรพัยท่ี์สมทบจากกิจการต่างๆ ท่ีไม่อยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนั และ 

2) ใชสิ้นทรพัยเ์หล่านั้นใหเ้กิดประโยชนต่์อพนกังานของ

กิจการมากกว่าหนึ่งแห่งตามเกณฑ์ของระดับเงิน

สมทบและระดับผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้โดย

ปราศจากการก าหนดโดยกิจการท่ีจ้างพนักงาน 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว

อ่ืนของพนักงาน 

หมายถึง ผลประโยชนข์องพนกังาน (ท่ีมิใช่ผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานและผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้ง) ซ่ึงไม่ไดถ้ึงก าหนด

จ่ายช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินงวดท่ีพนกังานได้

ใหบ้ริการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ผลประโยชน์เมือ่เลกิจา้ง หมายถึง ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจะจ่ายซ่ึงเป็นผลจากขอ้ใดขอ้

หนึง่ต่อไปนี้  

1) การตดัสินใจของกิจการท่ีจะเลิกจ้างพนกังานก่อนวนั

ออกจากงานตามปกติ 

2) การตัดสินใจของพนกังานท่ียอมรบัจะออกจากงาน

โดยสมคัรใจเพือ่แลกเปลี่ยนกบัผลประโยชนจ์ากเร่ือง

ดงักล่าว 

ผลประโยชน์ของ

พนักงานทีไ่ดรั้บเป็น

สทิธิขาด 

หมายถึง ผลประ โยชน์ของพนัก งาน ท่ี ไ ม่ ข้ึนอ ยู่ กับ เ งื่ อนไข 

การจา้งงานในอนาคต 
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มลูค่าปัจจุบันของภาระ

ผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต

ก่อนหกัสินทรพัยโ์ครงการ เพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัท่ีเกิดจาก

บริการท่ีพนกังานไดใ้หบ้ริการในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 

ตน้ทุนบริการปัจจุบัน หมายถึง ส่ วน เพิ่ ม ของ มูล ค่ า ปั จ จุบันของภา ระ ผูกพัน ของ

ผลประโยชนท่ี์เกิดจากบริการท่ีพนกังานไดใ้หบ้ริการใน

งวดปัจจุบนั 

ตน้ทุนดอกเบี้ ย หมายถึง ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนระหว่างงวดของมูลค่าปัจจุบันของภาระ

ผูกพันตาม โครงการผลประ โยชน์ ท่ี เ กิ ดจาก การ 

ท่ีผลประโยชนด์งักล่าวมีระยะเวลาท่ีจะจ่ายช าระใกลเ้ขา้มา

อีกหนึง่งวด 

สนิทรัพยโ์ครงการ ประกอบดว้ย 1) สินทรพัยท่ี์ถือไวโ้ดยกองทุนผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน และ 

2) กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเขา้เงื่อนไข 

สนิทรัพยท์ีถ่อืไวโ้ดย

กองทุนผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงาน 

หมายถึง สินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่สามารถ

เปลี่ยนมือไดท่ี้ออกโดยกิจการท่ีเสนอรายงาน) ซ่ึง 

1) ถือไวโ้ดยกิจการ (กองทุน) ท่ีมีสถานะตามกฎหมายแยก

อ อ ก จ า ก กิ จ ก า ร ท่ี เ ส น อ ร า ย ง า น แ ล ะตั้ ง ข้ึ น 

เพียงเพื่อไว้จ่ายหรือสมทบเป็นผลประโยชน์ของ

พนกังานเท่านั้น และ 

2) มีไวพ้รอ้มท่ีจะใชเ้พือ่จ่ายหรือสมทบเป็นผลประโยชนข์อง

พนกังานเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดมี้ไว้เพื่อเจ้าหนี้ ของกิจการ            

ท่ีเสนอรายงาน (แมว่้าจะเป็นกรณีลม้ละลายก็ตาม) และ

ไม่สามารถจ่ายคืนแก่กิจการท่ีเสนอรายงาน เวน้แต่กรณี

ใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

2.1) สินทรพัยท่ี์เหลืออยู่ของกองทุนมีเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมถึงภาระผูกพนัของผลประโยชนข์อง

พนักงานของโครงการหรือกิจการท่ีเสนอ

รายงาน 

2.2) สินทรัพย์ท่ี คืนกลับมายังกิจการท่ีน าเสนอ

รายงานเพื่อชดเชยส่วนของผลประโยชนข์อง

พนกังานท่ีไดจ่้ายออกไปแลว้ 
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กรมธรรมป์ระกันภยั           

ทีเ่ขา้เง่ือนไข
1
 

หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกโดยผูร้บัประกนัท่ีไม่ใช่กิจการ          

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนัของกิจการท่ีเสนอรายงาน (ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั) หากเงิน         

ท่ีไดจ้ากกรมธรรมน์ ั้น 

1) สามารถใช้เพียงเพื่อจ่ายหรือเป็นเงินกองทุนเพื่อ

ผลประโยชนข์องพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

เท่านั้น และ 

2) ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อจ่ายใหเ้จา้หนี้ ของกิจการท่ีเสนอรายงาน 

(แมว่้าจะเป็นกรณีลม้ละลายก็ตาม) และไม่สามารถ

จ่ายใหกิ้จการท่ีเสนอรายงานได ้เวน้แต่กรณีใดกรณี

หนึง่ดงันี้  

2.1) ส่ิงตอบแทนท่ีไดถ้ือเป็นสินทรพัยส่์วนเกินท่ีไม่

จ าเป็นส าหรบักรมธรรมเ์พื่อให้ครอบคลุมถึง

ภาระผูกพนัท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

พนกังานทั้งหมด  

2.2) ส่ิงตอบแทนท่ีไดคื้นกลบัมายงักิจการท่ีน าเสนอ

รายงานเพือ่ชดเชยส่วนของผลประโยชนข์อง

พนกังานท่ีไดจ่้ายออกไปเรียบรอ้ยแลว้ 

ผลตอบแทนของ

สนิทรัพยโ์ครงการ 

หมายถึง ดอกเบ้ีย เงินปันผล และรายไดอ่ื้นท่ีเกิดจากสินทรัพย์

โครงการ รวมทั้งผลก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนและ          

ท่ีเกิดข้ึนแลว้จากสินทรพัยโ์ครงการ หักดว้ยต้นทุนการ

บริหารโครงการ (นอกเหนือจากรายการท่ีรวมอยู่ใน           

ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัเพื่อวดัภาระผูกพนัของผลประโยชน์) และหัก

ดว้ยภาษีคา้งจ่ายท่ีโครงการตอ้งจ่าย 

ผลก าไรขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลัก

คณติศาสตร์ประกันภยั 

ประกอบดว้ย 1) การปรบัปรุงจากประสบการณ ์(ผลกระทบของความ

แตกต่างระหว่างขอ้สมมติเดิมท่ีใชใ้นการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยักบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง) 

และ  

2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติท่ีใชใ้นการ

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

                                                           
1
 กรมธรรม์ประกนัภัยที่เข้าเง่ือนไข ไม่จ าเป็นต้องเป็นสัญญาประกนัภัยตามค านิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

เร่ือง สัญญาประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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ตน้ทุนบริการในอดีต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ส าหรับบริการ ท่ีพนักงานได้

ใหบ้ริการในงวดก่อน ซ่ึงส่วนเพิ่มนี้ เกิดในงวดปัจจุบนัจาก

การเร่ิมจัดตั้ งเป็นครั้ งแรกหรือการเปลี่ยนแปลงของ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานหรือผลประโยชนร์ะยะยาว

อ่ืนของพนักงาน ต้น ทุนบริการในอดีตอาจเ ป็นได ้               

ทั้งผลบวก (เมื่อผลประโยชนจ์ากการท่ีไดเ้ร่ิมจัดตั้งเป็น

ครั้ งแรกท าให้มูล ค่า ปั จ จุบันของภาระผูกพันของ

ผลประโยชน์เพิ่ ม ข้ึน ) ห รืออาจ เ ป็นผลลบ  (หาก

ผลประโยชนท่ี์มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัของผลประโยชนล์ดลง) 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

8. ตัวอย่างของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ 

8.1 ค่าจ้าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  

8.2 การลาระยะสั้นที่ยังได้รับค่าตอบแทน (เช่น ลาพักผ่อนประจ าปีและลาป่วยที่ยังได้รับค่าตอบแทน) เมื่อ

คาดว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการลางานภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นงวดที่พนักงานได้

ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

8.3 ส่วนแบ่งก าไรและโบนัสที่จะต้องจ่ายภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นงวดที่พนักงานได้ให้บริการ                

ที่เกี่ยวข้อง  

8.4 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสนิค้าหรือบริการ          

ที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) ส าหรับพนักงานปัจจุบัน 

9. โดยทั่วไป วิธีการบัญชีของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานค่อนข้างตรงไปตรงมา เนื่องจากไม่ต้องใช้             

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือวัดมูลค่าภาระผูกพันหรือต้นทุน และไม่มี

ความเป็นไปได้ที่จะเกดิผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้  

การวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็นไปตามเกณฑก์ารไม่คิดลด 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

ผลประโยชนร์ะยะสั้นทั้งหมดของพนกังาน   

10. เมื่อพนกังานไดใ้ห้บริการแก่กิจการในระหว่างงวดบัญชี  กิจการต้องรับรู ้จ านวนท่ีไม่คิดลดของ

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานท่ีคาดว่าจะจ่ายเพือ่แลกเปลี่ยนกบับริการท่ีไดร้บัจากพนกังาน โดย 

10.1 รบัรูเ้ป็นหนี้ สิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หลงัหกัจ านวนเงินท่ีจ่ายแลว้ หากจ านวนท่ีจ่ายแลว้สูงกว่า

จ านวนเงินท่ีไม่คิดลดของผลประโยชน ์กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเกินนั้นเป็นสินทรพัย ์(ค่าใชจ่้ายจ่าย

ล่วงหนา้) ในจ านวนเงินท่ีส่งผลใหก้ารจ่ายล่วงหนา้นั้นจะท าใหล้ดการจ่ายของส่วนในอนาคตลง 

หรือรบัเงินสดกลบัคืนมา และ 
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10.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนจะก าหนดหรืออนุญาตใหร้วมผลประโยชน์

เป็นราคาทุนของสินทรพัยไ์ด ้(เช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง สินคา้

คงเหลือ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ)์ 

ย่อหนา้ท่ี 11 14 และ 17 อธิบายวิธีท่ีกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดนั้นต่อผลประโยชนร์ะยะสั้น

ของพนกังานในรูปแบบของการลางานท่ีไดร้บัค่าตอบแทน โครงการส่วนแบ่งก าไร และโบนสั 

สิทธิการลางานในระยะสั้นที่ไดร้บัค่าตอบแทน 

11. กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานในรูปการลางานท่ีไดร้บั

ค่าตอบแทนตามย่อหนา้ท่ี 10 ดงันี้  

11.1 ในกรณีของสิทธิการลางานท่ีได้รับค่าตอบแทนท่ีสะสมได้ ให้รับรูเ้มื่อพนักงานให้บริการ 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเพิม่ข้ึนของสิทธิการลางานท่ียงัไดร้บัค่าตอบแทนในอนาคต  

11.2 ในกรณีของสิทธิการลางานท่ีไดร้บัค่าตอบแทนท่ีสะสมไม่ได ้ใหร้บัรูเ้มื่อมีการลางานเกิดข้ึน 

12. กจิการอาจให้พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้หลายกรณี เช่น การลาพักผ่อนประจ าปี การลาป่วย และ 

การลาเนื่องจากการทุพพลภาพช่ัวคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพ่ือเลี้ ยงดูบุตร การลาเพ่ือกิจของการ

ศาลยุติธรรมและกจิของราชการทหาร สทิธใินการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนมี 2 ประเภท ดังนี้  

12.1 ชนิดสะสม  

12.2 ชนิดไม่สะสม 

13. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใช้ในอนาคตได้   

หากไม่ได้ใช้สทิธิในงวดปัจจุบันทั้งหมด สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมอาจเป็นสิทธิขาด 

(พนักงานได้รับสิทธิโดยการจ่ายเป็นเงินสดส าหรับสทิธิในการลาที่ยังไม่ได้ใช้เมื่อออกจากกิจการ) หรือไม่

เป็นสทิธขิาด (พนักงานไม่ได้สทิธทิี่จะได้รับการจ่ายเป็นเงินสดส าหรับสทิธใินการลาที่ยังไม่ได้ใช้เมื่อออกจาก

กิจการ) ภาระผูกพันจะเกิดขึ้ นเมื่อพนักงานได้ให้บริการซึ่งเพ่ิมสิทธิในการได้รับการลางานที่ยังได้รับ

ค่าตอบแทนในอนาคตเพ่ิม แม้ว่าสทิธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนจะไม่เป็นสิทธิขาด และความเป็นไปได้          

ที่พนักงานจะออกจากงานก่อนใช้สิทธิแบบไม่เป็นสิทธิขาดสะสมจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของภาระผูกพัน             

กถ็ือว่าภาระผูกพันเกดิขึ้นและต้องรับรู้ภาระผูกพันนั้น 

14. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสิทธิการลางานท่ียงัไดร้บัค่าตอบแทนชนิดสะสม

ตามจ านวนซ่ึงกิจการคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิท่ีพนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู่ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

15. วิธีการที่ระบุในย่อหน้าก่อนวัดมูลค่าภาระผูกพันตามจ านวนเงินที่จะจ่ายเพ่ิมซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการสะสม

ผลประโยชน์ ในหลายกรณี กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องค านวณอย่างละเอียดเพ่ือประมาณการว่าไม่มีภาระ

ผูกพันที่มีสาระส าคัญจากการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ เช่น ภาระผูกพันที่เกิดจากการลาป่วยมี

แนวโน้มที่จะเป็นสาระส าคัญกต่็อเมื่อมีความเข้าใจทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการว่าสทิธิการลาป่วยที่

ไม่ได้ใช้ที่ยังได้รับค่าตอบแทน อาจได้รับชดเชยด้วยวันหยุดที่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้น 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 14 และ 15  
กิจการมีพนักงาน 100 คน ซึ่งมีสทิธิที่จะลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 5 วันท าการ วันลาป่วยที่ไม่ได้ใช้จะยกไป

ใช้ได้ใน 1 ปีปฏิทนิ การใช้สทิธิลาป่วยจะเร่ิมใช้จากสิทธิของปีปัจจุบันก่อนแล้วจึงใช้สทิธิที่ยกมาจากปีก่อน (วิธ ี         

เข้าหลัง-ออกก่อน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 สทิธิที่ยังไม่ได้ใช้โดยเฉล่ียคือ 2 วันต่อคน กิจการคาดการณ์จาก

ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปว่า ในปี 25X2 พนักงาน 92 คน จะลาป่วยคนละไม่เกิน 5 วัน 

และอกี 8 คนที่เหลือจะลาป่วยเฉล่ียคนละ 6.5 วัน 

กิจการคาดว่าจะมีการจ่ายเพ่ิมเติมเป็นเวลา 12 วัน ส าหรับการลาป่วยซ่ึงเป็นผลมาจากสิทธิที่ยังไม่ได้ไช้สะสม  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 เท่ากบั 12 วัน (8 คน * 1.5 วันต่อคน) ดังนั้น กจิการจะรับรู้หนี้สนิเท่ากบัจ านวนเงิน

ที่จ่ายส าหรับการลาป่วย 12 วัน 

 

16. สทิธกิารลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดไม่สะสมจะไม่ถูกยกยอดไป สทิธกิารลางานดังกล่าวจะหมดสทิธิไป

หากสิทธิในงวดปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมด และพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนส าหรับสิทธิการ 

ลางานที่ไม่ได้ใช้ดังกล่าวเมื่อออกจากงาน กรณีดังกล่าวมักเป็นกรณีของการลาป่วย (สทิธิในอดีตที่ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ท าให้สิทธิในอนาคตเพ่ิมขึ้ น) การลาคลอดบุตร หรือการลาเพ่ือเลี้ ยงดูบุตร และการลาเพ่ือกิจของ 

ศาลยุติธรรมหรือการลาเพ่ือราชการทหารที่ยังได้รับค่าตอบแทน กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้ สินหรือค่าใช้จ่าย

จนกว่าจะมีการลางานเกดิขึ้น เน่ืองจากการให้บริการของพนักงานไม่ได้ท าให้จ านวนของผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนสั 

17. กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายของส่วนแบ่งก าไรและโบนสัตามย่อหนา้ท่ี 10 หากเป็นไปตาม

เงื่อนไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

17.1 กิจการมีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานในปัจจุบันท่ีจะต้องจ่าย

เนือ่งจากเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนในอดีต 

17.2 สามารถประมาณภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อกิจการไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปไดน้อกจากจะตอ้งจ่ายเงิน 

18. ภายใต้โครงการส่วนแบ่งก าไรบางโครงการ พนักงานจะได้รับส่วนแบ่งก าไรต่อเมื่อยังคงท างานกับกิจการ 

ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อพนักงานได้ให้บริการ 

ซ่ึงจะเพ่ิมมูลค่าของจ านวนเงินที่กิจการต้องจ่ายหากพนักงานยังคงให้บริการจนครบระยะเวลาที่ก าหนด  

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจากการอนุมานน้ีสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนอาจออกจากงาน 

โดยไม่ได้รับการจ่ายส่วนแบ่งก าไร 

 

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 18  

โครงการส่วนแบ่งก าไรก าหนดให้กิจการจ่ายก าไรส าหรับปีตามสัดส่วนที่ระบุไว้ให้พนักงานที่ท  างานตลอดปี หากไม่มี

พนักงานลาออกจากงานระหว่างปี ส่วนแบ่งก าไรที่จะจ่ายทั้งหมดส าหรับปีจะเท่ากบัร้อยละ 3 ของก าไรสทุธิ กิจการ

คาดว่าอตัราการเข้าออกของพนักงานท าให้การจ่ายส่วนแบ่งก าไรลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ของก าไร 

กจิการรับรู้หน้ีสนิและค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 2.5 ของก าไรสทุธ ิ
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19. กิจการอาจไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจ่ายโบนัส อย่างไรกต็าม ในบางกรณีกิจการอาจมีธรรมเนียม

ปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ซึ่งในกรณีเช่นนี้ กิจการมีภาระผูกพันจากการอนุมานเนื่องจากกิจการไม่มีทางเลือก

อื่นนอกจากจะต้องจ่ายโบนัสนั้น การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจากการอนุมานนี้ สะท้อนความเป็นไปได้             

ที่พนักงานบางคนออกจากงานไปโดยไม่ได้รับโบนัส 

20. กจิการสามารถประมาณภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานส าหรับโครงการส่วนแบ่ง

ก าไรหรือโครงการโบนัสได้อย่างน่าเช่ือถือ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

20.1 เงื่อนไขที่เป็นทางการของโครงการมีสตูรในการค านวณจ านวนผลประโยชน์ 

20.2 กจิการก าหนดจ านวนที่จะจ่ายก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน 

20.3 ธรรมเนียมปฏบิัติในอดีตท าให้ทราบชัดเจนถึงจ านวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน 

21. ภาระผูกพันจากโครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนัสเกิดจากการให้บริการของพนักงานและ                  

ไม่เกี่ยวข้องกบัเจ้าของกจิการ ดังน้ัน กจิการจะรับรู้ ต้นทุนของโครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนัสเป็น

ค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การจัดสรรจากก าไรสทุธใิห้กบัเจ้าของกจิการ 

22. หากการจ่ายส่วนแบ่งก าไรและโบนัสยังไม่ถึงก าหนดจ่ายทั้งจ านวนภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้ นงวด                  

ที่พนักงานให้บริการที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินนี้ ถือเป็นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (ตามย่อหน้าที่ 

126 ถึง 131) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

23. แม้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน  

โดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจก าหนดให้เปิดเผยไว้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ซึ่งกจิการจะต้องเปิดเผย 

ข้อมูลเร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารส าคัญ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ซ่ึงก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้

และโครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

24. ผลประโยชนห์ลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้  

24.1 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เช่น บ านาญ และ 

24.2 ผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงาน เช่น การประกนัชีวิต และการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

การจัดการเร่ืองของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการผลประโยชน์ 

หลังออกจากงาน กิจการต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับการจัดการดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่า

จะมีการตั้งกจิการแยกออกมาต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบและจ่ายผลประโยชน์หรือไม่ 

25. โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ 

โดยขึ้ นอยู่กับเนื้ อหาสาระเชิงเศรษฐกิจซึ่งพิจารณาจากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขหลักของโครงการภายใต้

โครงการสมทบเงิน 
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25.1 ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการจะจ ากัด เพียงจ านวนเงิน               

ที่กิจการตกลงจะสมทบเข้ากองทุน ดังนั้น จ านวนผลประโยชน์หลังออกจากงานที่พนักงานได้รับ            

จะก าหนดจากจ านวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบ (และบางคร้ังพนักงานร่วมสะสมด้วย) ให้กับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือให้กับบริษัทประกัน รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่เกิดจาก             

เงินสมทบดังกล่าว  

25.2 ดังนั้น ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ในกรณีผลประโยชน์จะน้อยกว่า  

ที่คาดการณไ์ว้) และความเสี่ยงจากการลงทุน (ในกรณีสนิทรัพย์ที่น าไปลงทุนไม่เพียงพอต่อการจ่าย

ผลประโยชน)์ จะตกอยู่กบัพนักงาน 

26. ตัวอย่างของกรณีที่ภาระผูกพันของกิจการไม่จ ากัดอยู่เพียงจ านวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่าน้ัน 

คือการที่กจิการก่อให้เกดิภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานโดย 

26.1 ใช้สตูรค านวณผลประโยชน์ของโครงการซึ่งไม่ได้เช่ือมโยงกบัจ านวนเงินจ่ายสมทบเพียงอย่างเดียว 

26.2 มีการประกนัผลตอบแทนของเงินสมทบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ หรือ  

26.3 มีธรรมเนียมปฏบิัติอย่างไม่เป็นทางการที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่น กิจการมีประวัติ

การเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อ จนถือเป็นธรรมเนียม

ปฏบิัติ แม้จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายกต็าม 

27. ภายใต้โครงการผลประโยชน์  

27.1 ภาระผูกพันของกิจการคือ การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงานปัจจุบันและพนักงาน 

ในอดีต และ 

27.2 โดยเนื้ อหาแล้ว กิจการต้องรับความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

(ในกรณต้ีนทุนของผลประโยชน์สงูกว่าที่คาดการณ์ไว้) และความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้น หากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาด ภาระผูกพันของ

กจิการอาจเพ่ิมขึ้น 

28. ตั้งแต่ย่อหน้าที่ 29 ถึง 42 จะอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินกับโครงการผลประโยชน์ 

ในแง่ที่เป็นโครงการของกลุ่มนายจ้าง โครงการระดับภาครัฐ และผลประโยชน์ที่มีการประกนั 

โครงการของกลุ่มนายจา้ง 

29. กิจการตอ้งจดัโครงการของกลุ่มนายจา้งเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชนโ์ดยพิจารณา

ตามเงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพนัจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีเป็นทางการ)  

หากโครงการของกลุ่มนายจ้างเป็นโครงการผลประโยชน ์กิจการต้องปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้

ต่อไปนี้  

29.1 รบัรูภ้าระผูกพนัของโครงการผลประโยชน ์สินทรพัยโ์ครงการ และตน้ทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงการ

ตามสดัส่วนท่ีเป็นของกิจการในลกัษณะเดียวกบัโครงการผลประโยชนโ์ครงการอ่ืน  

29.2 เปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ท่ี 120ก 

30. เมื่อมีขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะใชก้ารบญัชีเกี่ยวกบัโครงการของกลุ่มนายจ้างในลกัษณะของโครงการ

ผลประโยชน ์กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

30.1 บนัทึกบญัชีโครงการตามย่อหนา้ท่ี 44 ถึง 46 เสมือนเป็นโครงการสมทบเงิน 
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30.2 เปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  
30.2.1 ขอ้เท็จจริงท่ีว่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน ์ และ 

30.2.2 เหตุผลท่ีท าใหกิ้จการมีขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกบญัชีเป็นโครงการผลประโยชนไ์ด ้และ 

30.3 ในกรณีท่ีกิจการเกิดส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบถึงจ านวนเงินท่ีจะจ่าย

สมทบในอนาคต ใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เพิม่เติม 

30.3.1 ขอ้มูลท่ีมีเกี่ยวกบัส่วนขาดหรือส่วนเกินของโครงการ 

30.3.2 หลกัเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดส่วนขาดหรือส่วนเกินนั้น  

30.3.3 นยัของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักิจการ (ถา้มี) 

31. ตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของโครงการของกลุ่มนายจ้างที่เป็นโครงการผลประโยชน์ ได้แก่ 

31.1 การจ่ายเงินเข้าโครงการตามความจ าเป็นในแต่ละงวด เช่น การจ่ายเงินสมทบถูกก าหนดให้อยู่ใน

ระดับที่คาดว่าจะเพียงพอส าหรับผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายภายในงวดนั้น ส่วนผลประโยชน์ในอนาคต

ที่ได้รับในงวดปัจจุบันกจ็ะจ่ายจากเงินสมทบในอนาคต และ 

31.2 ผลประโยชน์ของพนักงานก าหนดจากระยะเวลาการท างานและกิจการที่เข้าร่วมโครงการไม่มีวิธีอื่น          

ที่ เป็นไปได้ที่จะไม่ร่วมโครงการ นอกจากการจ่ายเงินสมทบส าหรับผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับ

จนถึงวันที่กิจการไม่ร่วมโครงการ โครงการน้ีก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยแก่กิจการ ท าให้กิจการจะต้องเพ่ิมเงินสมทบหรือชักจูงให้พนักงานรับ

ผลประโยชน์ลดลงในกรณีที่ผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท าให้กิจการ        

มีต้นทุนของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วมากกว่าที่คาดการณไ์ว้ โครงการน้ีถือเป็นโครงการผลประโยชน์ 

32. เมื่อมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกบัโครงการของกลุ่มนายจ้างที่มีลักษณะเป็นโครงการผลประโยชน์ กจิการต้องรับรู้

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ สนิทรัพย์โครงการ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงานในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์อื่นๆ ตามสัดส่วนที่เป็นของแต่ละกิจการ อย่างไรกต็าม  

ในบางกรณี กิจการอาจไม่สามารถระบุส่วนแบ่งของตนเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

โครงการได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอที่จะบันทกึบัญชี ซึ่งอาจเกดิขึ้นหาก 

32.1 กจิการไม่ได้รับข้อมูลของโครงการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  

หรือ 

32.2 โครงการท าให้กิจการที่เข้าร่วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่น ซึ่งส่งผลให้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่น่าเช่ือถือ

และสม ่าเสมอในการจัดสรรภาระผูกพัน สินทรัพย์ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในส่วนของ          

แต่ละกจิการที่เข้าร่วม 

ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้ โครงการเสมือนโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสมทบเงินของกิจการและ

เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามย่อหน้าที่ 30 

32ก  หากมีข้อตกลงภายใต้สญัญาระหว่างโครงการของกลุ่มนายจ้างและผู้เข้าร่วมโครงการถึงวิธีก าหนดการจ่าย

ส่วนเกนิของโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (หรือจัดหาเงินส าหรับส่วนขาด) ผู้เข้าร่วมในโครงการของกลุ่ม 

นายจ้างตามสัญญาดังกล่าวที่รับรู้ โครงการของกลุ่มนายจ้างลักษณะนี้ เป็นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้าที่ 30 

ต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิดจากข้อตกลงภายใต้สัญญาดังกล่าว และรับรู้ รายได้หรือค่าใช้จ่ายใน

ก าไรหรือขาดทุน  
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ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 32ก 

กิจการเข้าร่วมโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้างที่ไม่ได้จัดเตรียมการประเมินมูลค่าของโครงการ 

ตามเกณฑม์าตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ดังนั้นกจิการต้องบันทกึบัญชีเสมือนว่าเป็นโครงการสมทบเงิน การวัดมูลค่า

ของกองทุนซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงส่วนขาด 100 ล้านบาทในโครงการ 

โครงการมีข้อตกลงตามสัญญาเกี่ยวกับก าหนดการสมทบเงินของนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือลดส่วนขาดลง

ภายในเวลา 5 ปี เงินสมทบทั้งหมดที่เป็นส่วนที่กจิการต้องสมทบเข้าตามสญัญาคือ 8 ล้านบาท 

กิจการรบัรูห้น้ีสินส าหรบัเงินสมทบทีป่รบัมลูค่าเงินตามเวลาและค่าใชจ้า่ยในจ านวนเท่ากนัในก าไรหรือขาดทุน 

32ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนบางรายการ โครงการ

ของกลุ่มนายจ้างอาจก่อให้เกดิหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนซึ่งอาจเกดิจากตัวอย่างดังต่อไปนี้  

(1) ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่เข้าร่วม

โครงการ เน่ืองจากแต่ละกิจการที่เข้าร่วมโครงการของกลุ่มนายจ้างต้องมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงจาก

การประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยของกจิการอื่นทุกกจิการที่เข้าร่วมโครงการด้วย หรือ 

(2) ความรับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขของโครงการที่จะต้องรับผิดชอบทางการเงินในส่วนที่ขาดของ

โครงการหากกจิการอื่นหยุดเข้าร่วมโครงการ 

33. โครงการของกลุ่มนายจ้างแตกต่างจากโครงการรวมกลุ่มบริหาร โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็นเพียงการน า  

โครงการของนายจ้างแต่ละรายมารวมกันเพ่ือให้นายจ้างที่เข้าร่วมน าสินทรัพย์มาร่วมกันลงทุนและลด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการการลงทุน โดยสทิธิเรียกร้องของนายจ้างแต่ละรายยังคงแยกจากกันเพ่ือ

ผลประโยชนข์องลูกจ้างของแต่ละกจิการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุ่มบริหารดังกล่าวไม่ท าให้เกิดปัญหาใน

การบันทกึบัญชี เพราะกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่เป็นของนายจ้างรายเดียว 

เน่ืองจากโครงการดังกล่าวไม่ท าให้กจิการที่เข้าร่วมเกดิความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ ค านิยามในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการจัดประเภทโครงการรวมกลุ่มบริหารเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการ

ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไข

ที่เป็นทางการด้วย) 

โครงการผลประโยชนที์่ก าหนดไวที้่กิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัร่วมรบัความเสีย่ง 

34. โครงการผลประโยชน์ที่กิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (เช่น บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย)  

ร่วมรับความเสี่ยง ไม่ถือเป็นโครงการของกลุ่มนายจ้าง  

34ก กิจการที่เข้าร่วมในโครงการประเภทดังกล่าวต้องเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยรวมซ่ึงวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  โดยอาศัยข้อสมมติพ้ืนฐานที่ใช้กับโครงการโดยรวม กรณีที่มีข้อตกลงหรือ

นโยบายให้รับภาระต้นทุนของผลประโยชน์สุทธิส าหรับโครงการโดยรวม ซึ่งวัดมูลค่าตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้ เป็นของแต่ละกิจการในกลุ่ม กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนผลประโยชน์สุทธิดังกล่าวในงบการเงิน

เฉพาะกจิการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท หากไม่มีข้อตกลงหรือนโยบายดังกล่าว ต้นทุนของผลประโยชน์

สทุธิต้องรับรู้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัทของกิจการในกลุ่มที่มีนายจ้างให้การ
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สนับสนุนโครงการตามกฎหมาย กิจการอื่นในกลุ่มต้องรับรู้ ต้นทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ 

งบการเงินแต่ละบริษัทเท่ากบัส่วนที่ต้องจ่ายสมทบส าหรับงวดนั้น    

34ข  การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละกิจการในกลุ่ม 

ดังนั้นกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในงบการเงินเฉพาะกจิการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท 

(1) ข้อตกลงหรือนโยบายการรับภาระต้นทุนของผลประโยชน์สุทธิ หรือข้อเทจ็จริงว่าไม่มีนโยบาย

ดังกล่าว 

(2) นโยบายการก าหนดส่วนที่กจิการต้องจ่ายสมทบ 

(3) หากกิจการบันทกึการปันส่วนต้นทุนของผลประโยชน์สุทธิตามย่อหน้าที่ 34ก กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัโครงการในภาพรวมตามย่อหน้าที่ 120 ถึง 121  

(4) หากกจิการบันทกึจ านวนที่ต้องจ่ายสมทบส าหรับงวดตามย่อหน้าที่ 34ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่อหน้าที่ 120ก (2) ถึง 120ก (5) 120ก (10) 120ก 

(14) 120ก (15) 120ก (17) และ 121 ข้อมูลอื่นที่ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 120ก ไม่ต้อง

เปิดเผย 

35. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

โครงการระดบัภาครฐั 

36. กิจการตอ้งรบัรูโ้ครงการระดบัภาครฐัในลกัษณะเดียวกบัโครงการของกลุ่มนายจา้ง (ตามย่อหนา้ท่ี 29  

ถึง 30) 

37. โครงการระดับภาครัฐเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กบัทุกกจิการ (หรือทุกกจิการในหมวด

ใดหมวดหนึ่ง เช่น อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ) และด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 

ในระดับประเทศหรือท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น (เช่น หน่วยงานอิสระที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือโครงการนี้ โดยเฉพาะ)  

ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรืออิทธิพลของกิจการที่เสนอรายงาน บางโครงการที่กิจการจัดตั้งจัดให้มี 

ทั้งผลประโยชน์ภาคบังคับเพ่ือทดแทนผลประโยชน์ที่ครอบคลุมโดยโครงการระดับภาครัฐ และให้

ผลประโยชน์โดยสมัครใจเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไม่ถือเป็นโครงการระดับภาครัฐ 

38. โครงการระดับภาครัฐจัดเป็นโครงการผลประโยชน์หรือโครงการสมทบเงิน ซึ่งโดยลักษณะแล้วขึ้ นอยู่กับ

ภาระผูกพันของกิจการภายใต้โครงการนั้น โครงการระดับภาครัฐหลายๆ โครงการได้รับการสนับสนุนเงิน

สมทบเข้าโครงการลักษณะเหมาะสมตามความจ าเป็นในแต่ละงวด โดยจ านวนเงินที่จ่ายสมทบเข้าโครงการ

ถูกก าหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน ผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้รับใน

งวดปัจจุบันจะจ่ายจากเงินที่จะสมทบเข้าโครงการในอนาคต อย่างไรกต็าม ส าหรับโครงการระดับภาครัฐ

ส่วนใหญ่ กจิการมักไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์

เหล่านั้นในอนาคต มีเพียงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสมทบเมื่อถึงก าหนดเวลาเท่าน้ัน อีกทั้งหากกิจการ          

เลิกจ้างพนักงานที่เป็นสมาชิกของโครงการระดับภาครัฐ ก็ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์                 

ที่พนักงานได้รับจากโครงการในปีก่อนๆ ด้วย  ดังนั้น โครงการระดับภาครัฐจึงมักจัดเป็นโครงการสมทบเงิน 

อย่างไรกต็าม หากเกิดกรณีที่โครงการระดับภาครัฐมีลักษณะเป็นโครงการผลประโยชน์ (ซึ่งมักไม่ค่อย

เกดิขึ้น) กจิการต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 29 ถึง 30 
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ผลประโยชนที์ม่ีการประกนั 

39. กิจการอาจจ่ายค่าเบ้ียประกนัเพื่อสมทบเงินทุนแก่โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน กิจการตอ้ง

ถือว่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการสมทบเงิน เวน้แต่กิจการจะมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัจากการอนุมาน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มผ่านโครงการ) ท่ีจะตอ้งท าตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงันี้  

39.1 จ่ายผลประโยชนข์องพนกังานโดยตรงเมื่อครบก าหนด  

39.2 จ่ายเพิ่มเติมส่วนต่าง หากผูร้บัประกนัไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานทั้ งหมดในอนาคต  

ซ่ึงเกิดจากการใหบ้ริการของพนกังานในงวดก่อนๆ และงวดปัจจุบนั 

หากกิจการมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานดงักล่าว กิจการต้องถือว่า

โครงการนั้นเป็นโครงการผลประโยชน ์

40. ผลประโยชน์ที่มีการประกนัตามกรมธรรม์ประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องมีความสมัพันธ์โดยตรงหรือโดยอัตโนมัติ

กับภาระผูกพันของกิจการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยขึ้ นอยู่กับการแยกข้อแตกต่างระหว่างการบัญชี และการจ่ายเงินเข้า

กองทุน เช่นเดียวกบัโครงการอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

41. หากกิจการสมทบเงินทุนส าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานด้วยการซื้ อกรมธรรม์ประกันภัย  

โดยที่กิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานเกี่ยวกับผลประโยชน์น้ัน  
(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไกการก าหนดเบี้ ยประกันในอนาคต หรือโดยผ่าน

ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับประกัน) การจ่ายเบี้ ยประกันไม่ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดการเกี่ยวกบัการสมทบเงิน กจิการจึงต้องปฏบิัติทุกขั้น ดังนี้  

41.1 บันทกึบัญชีส าหรับกรมธรรม์ประกนัภัยที่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์เป็นสนิทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 7)  

41.2 รับรู้กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ เป็นสิทธิที่จะได้รับชดเชย (หากกรมธรรม์เหล่านั้นเข้าหลักเกณฑ์ใน 

ย่อหน้าที่ 104ก) 

42. หากกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในช่ือของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ และ

กิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องชดเชยผลขาดทุนตาม

กรมธรรม์ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานในขณะที่ผู้รับประกันจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว การจ่ายเบี้ ยประกันในอัตราคงที่ตามกรมธรรม์ดังกล่าว  

โดยเนื้ อหาแล้วเป็นการจ่ายช าระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มากกว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้

สามารถช าระภาระผูกพันได้ ดังนั้น กิจการจึงไม่ต้องบันทึกสินทรัพย์หรือหนี้ สินอีกต่อไป และต้องถือว่า 

การจ่ายนั้นเป็นการสมทบตามโครงการสมทบเงิน 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว ้

43. การบัญชีส าหรับโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เน่ืองจากภาระผูกพันของกิจการที่รายงานในแต่

ละงวดถูกก าหนดโดยจ านวนที่สมทบในงวดน้ัน ดังน้ัน จึงไม่ต้องใช้ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรือค่าใช้จ่าย และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดก าไร  

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนั้น ภาระผูกพันจะวัดมูลค่าตาม

หลักเกณฑ์โดยไม่ต้องคิดลด เว้นแต่ภาระผูกพันดังกล่าวมีก าหนดจ่ายทั้งจ านวนเกินกว่า 12 เดือน นับจาก

วันสิ้นงวดที่พนักงานให้บริการ 
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

44. เมื่อพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่กิจการในระหว่างงวด กิจการตอ้งรบัรูเ้งินสมทบท่ีตอ้งจ่ายใหโ้ครงการ

สมทบเงินเพือ่ตอบแทนส าหรบับริการท่ีพนกังานให ้โดย 

44.1 รบัรูเ้ป็นหนี้ สิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หลงัหกัเงินสมทบท่ีจ่ายแลว้ ถา้เงินสมทบท่ีจ่ายแลว้สูงกว่า

เงินสมทบท่ีครบก าหนดจ่ายก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเกินนั้นเป็น

สินทรพัย ์(ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้) ภายใตข้อบเขตท่ีว่าจ านวนท่ีมีการจ่ายล่วงหนา้นั้นจะท าให้เกิด 

การลดลงของการจ่ายเงินในอนาคตลงหรือไดร้บัเงินสดกลบัคืน และ 

44.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนจะก าหนดหรืออนุญาตใหร้วมเงินสมทบ

เป็นราคาทุนของสินทรพัยไ์ด ้เช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง สินคา้

คงเหลือ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

45. หากส่วนของเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินครบก าหนดจ่ายทั้งหมดภายหลงั 12 เดือนนบัจาก 

วนัส้ินงวดท่ีพนกังานใหบ้ริการ กิจการตอ้งคิดลดเงินสมทบโดยใชอ้ตัราตามท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 78 

การเปิดเผยขอ้มูล 

46. กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการสมทบเงิน 

47. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินส าหรับ

ผู้บริหารส าคัญ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

48. การบัญชีส าหรับโครงการผลประโยชน์มีความซับซ้อน เนื่องจากกิจการต้องใช้ข้อสมมติในการประมาณการ

ตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยเพ่ือวัดมูลค่าของภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผล

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนั้น เนื่องจากกิจการอาจ

ช าระภาระผูกพันหลังจากพนักงานให้บริการแล้วเป็นเวลาหลายปี จะต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตาม

หลักเกณฑก์ารคิดลด 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

49. โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน หรืออาจจัดตั้งเป็นกองทุนที่กิจการจ่ายเงินสมทบทั้งหมด 

หรือบางส่วน และบางคร้ังพนักงานร่วมสมทบด้วยโดยจ่ายสมทบเข้าไปในกิจการหรือกองทุนที่แยกต่างหาก

ตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายออกจากกองทุนดังกล่าว การ

จ่ายผลประโยชนจ์ากกองทุนเมื่อครบก าหนดไม่ได้ขึ้ นอยู่กับเพียงฐานะการเงินและผลการลงทุนของกองทุน

เท่านั้น แต่ยังขึ้ นอยู่กับความสามารถ (และความตั้งใจ) ของกิจการที่จะชดเชยเงินทุนส่วนที่ขาดไปของ

สนิทรัพย์ในกองทุนด้วย ดังนั้น โดยเน้ือหาแล้วกจิการจึงรับประกนัความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ัน ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ส  าหรับ

โครงการผลประโยชน์จึงไม่จ าเป็นต้องเท่ากบัจ านวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในงวดเท่าน้ัน 



 

23 

50. การบันทกึบัญชีส าหรับโครงการผลประโยชน์ มีขั้นตอนดังนี้  

50.1 ใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือจัดท าประมาณการจ านวน 

ผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับเป็นการตอบแทนส าหรับบริการที่พนักงานให้ในงวดก่อนและ          

งวดปัจจุบันได้อย่างน่าเช่ือถือ วิธีนี้ ท  าให้กิจการจะต้องก าหนดจ านวนผลประโยชน์ที่จะบันทึกใน           

งวดก่อนและงวดปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่ 67 ถึง 71) และจัดท าประมาณการ (ตามข้อสมมติจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) โดยใช้ค่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตรา

การหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น เงินเดือนและ            

ค่ารักษาพยาบาลที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต) ที่มีผลต่อต้นทุนของผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 72 ถึง 91) 

50.2 คิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เพ่ือก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้นทุนบริการปัจจุบัน (ตาม 

ย่อหน้าที่ 64 ถึง 66) 

50.3 ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 102 ถึง 104) 

50.4 ก าหนดก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ เกิดข้ึนทั้ งหมด  
และจ านวนก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องรับรู้ เพ่ิมเติม 

(ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 95) 

50.5 เมื่อเร่ิมน าโครงการมาใช้เป็นคร้ังแรกหรือมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ให้ก าหนดต้นทุนการบริการ 

ในอดีตของพนักงาน (ตามย่อหน้าที่ 96 ถึง 101) และ 

50.6 เมื่อมีการลดขนาดโครงการลง หรือจ่ายช าระผลประโยชน์ ให้ก าหนดผลก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ด้วย (ตามย่อหน้าที่ 109 ถึง 115) 

หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่าหนึ่งโครงการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ แยกแต่ละโครงการ 

ที่มีสาระส าคัญ 

51. ในบางกรณี การประมาณการหาค่าเฉล่ียและการค านวณแบบลัด อาจให้ข้อมูลที่เพียงพอในการประมาณ 

ที่เช่ือถือได้ ซ่ึงท าให้กจิการอาจมิต้องค านวณอย่างละเอยีดตามที่แสดงในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

การบญัชีส าหรบัภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

52. กิจการตอ้งไม่บนัทึกบญัชีเฉพาะภาระผูกพนัตามกฎหมายภายใตเ้งื่อนไขท่ีเป็นทางการของโครงการ  

ผลประโยชนเ์ท่านั้น แต่ต้องบนัทึกภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดจากประเพณีปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ทางการของกิจการดว้ย ประเพณีปฏิบัติท่ีไม่เป็นทางการท าให้เกิดภาระผูกพนัจากการอนุมาน  

ซ่ึงกิจการไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการจ่ายผลประโยชนใ์หก้บัพนกังาน ตวัอย่างของภาระผูกพนัจาก

การอนุมาน เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิบติัท่ีไม่เป็นทางการของกิจการจะเป็นสาเหตุให้

เกิดความเสียหายท่ีไม่สามารถยอมรบัไดต่้อความสมัพนัธก์บัพนกังาน 

53. เงื่อนไขที่เป็นทางการของโครงการผลประโยชน์อาจอนุญาตให้กิจการบอกเลิกภาระผูกพันตามโครงการได้ 

อย่างไรกต็าม การยกเลิกโครงการมักท าได้ยากหากกิจการยังคงต้องการจ้างพนักงานอยู่ ดังนั้น หากไม่มี

หลักฐานโต้แย้งเป็นอย่างอื่น การบัญชีส าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานถือว่ากิจการที่ในปัจจุบันสญัญา

ว่าจะให้ผลประโยชน์จะยังคงปฏบิัติตามสญัญาน้ันตลอดอายุงานที่เหลืออยู่ของพนักงาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

54. จ านวนท่ีรบัรูเ้ป็นหนี้ สินของโครงการผลประโยชนต์อ้งเป็นผลรวมสุทธิของรายการดงันี้   

54.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ตาม 

ย่อหนา้ท่ี 64) 

54.2 บวกผลก าไรหรือหกัผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ียงัไม่ได้

รบัรูจ้ากการปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหนา้ท่ี 92 ถึง 93 

54.3 หกัตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดร้บัรู ้(ตามย่อหนา้ท่ี 96) 

54.4 หกัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ถา้มี) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีสามารถน าไป

จ่ายภาระผูกพนัไดโ้ดยตรง (ตามย่อหนา้ท่ี 102 ถึง 104) 

55. มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ ภาระผูกพันขั้นต้นก่อนหักมูลค่ายุติธรรม

สนิทรัพย์โครงการใดๆ 

56. กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนแ์ละมูลค่ายุติธรรมของ 

สินทรพัยโ์ครงการโดยสม า่เสมอเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหจ้ านวนเงินท่ีรบัรูใ้นงบการเงินแตกต่างอย่างมี 

สาระส าคญัจากจ านวนเงินท่ีควรจะเป็น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

57. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่บังคับให้กิจการใช้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้วัดมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่มีสาระส าคัญทั้งหมด 

เหตุผลในทางปฏิบัติคือ กิจการอาจให้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยวัดมูลค่าภาระผูกพันก่อนวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ให้น าผลจากการวัดมูลค่าของรายการที่มีสาระส าคัญและภาวะการณ์ต่างๆ 

ที่เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงราคาตลาดและอัตราดอกเบี้ ยมาท าให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

58. จ านวนท่ีก าหนดไดจ้ากย่อหนา้ท่ี 54 อาจเป็นตวัเลขติดลบ (ซ่ึงหมายถึงสินทรพัย)์ กิจการตอ้งวดัค่า

ของสินทรพัยด์งักล่าวตามมูลค่าท่ีต า่กว่าระหว่างรายการใดรายการหนึง่ดงันี้  

58.1 จ านวนท่ีก าหนดไดจ้ากย่อหนา้ท่ี 54  

58.2 ผลรวมของ 

58.2.1 ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ียงัไม่ไดร้บัรู ้

และตน้ทุนบริการในอดีต (ตามย่อหนา้ท่ี 92 ถึง 93 และ 96)  

58.2.2 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในรูปของเงินท่ีไดร้ับคืนจาก

โครงการ หรือการลดเงินสมทบโครงการท่ีจะจ่ายในอนาคตลง มูลค่าปัจจุบนัของ

ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจดังกล่าวต้องก าหนดโดยใช้อัตราคิดลดท่ีระบุไว้ตาม 

ย่อหนา้ท่ี 78 

58ก  การปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 58 ตอ้งไม่ท าใหกิ้จการรบัรูก้ าไรเพียงเพราะมีผลขาดทุนจากการประมาณ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัหรือตน้ทุนบริการในอดีตในงวดปัจจุบนั หรือรบัรูผ้ลขาดทุนเพียงเพราะ           

มีก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในงวดปัจจุบนั ดงันั้นกิจการตอ้งรบัรูร้ายการ

ต่อไปนี้ ทนัทีภายใตย่้อหนา้ท่ี 54 หากรายการดงักล่าวเกิดข้ึนในขณะท่ีมีการก าหนดสินทรพัยต์าม

โครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ท่ี 58.2 
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(1) ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบังวดปัจจุบนัและ

ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรบังวดปัจจุบนัหากผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณดงักล่าวเกินกว่า

การลดลงของมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 58.2.2 หาก

มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้ึน ผลขาดทุนสุทธิจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทั้งหมดส าหรบังวดปัจจุบนัและตน้ทุนบริการ

ในอดีตส าหรบังวดปัจจุบนัตอ้งรบัรูท้นัทีตามย่อหนา้ท่ี 54 

(2) ผลก าไรสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบังวดปัจจุบนัหลงัหกั

ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรบังวดปัจจุบนัหากผลก าไรสุทธิจากการประมาณดงักล่าวเกินกว่าการ

เพิ่มข้ึนของมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 58.2.2 หากมูลค่า

ปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง ผลก าไรสุทธิจากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทั้งหมดส าหรบังวดปัจจุบนัหลงัหกัตน้ทุนบริการในอดีต

ส าหรบังวดปัจจุบนัตอ้งรบัรูท้นัทีตามย่อหนา้ท่ี 54 

58ข กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่  58ก ก็ต่อเมื่ อ ณ วันต้นงวด หรือวันสิ้ นงวด กิจการมีส่วนเกิน
2  

ในโครงการผลประโยชน์ และจากเงื่อนไขของโครงการในปัจจุบันไม่สามารถได้รับส่วนเกินนั้นคืนทั้งหมด

ผ่านการรับเงินคืนหรือการลดลงของการจ่ายสมทบในอนาคต ในกรณีดังกล่าวต้นทุนบริการในอดีตและ 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้ นในงวด ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ ตาม             

ย่อหน้าที่ 54 จะเพ่ิมจ านวนตามย่อหน้าที่ 58.2.1 หากการเพ่ิมข้ึนน้ีไม่หักกลบด้วยจ านวนที่เท่ากันของ

การลดลงของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถรับรู้ รายการตามย่อหน้าที่ 58.2.2           

จะมีการเพ่ิมขึ้นของยอดรวมสทุธติามย่อหน้าที่ 58.2 และเกดิผลก าไรที่ต้องรับรู้   ย่อหน้าที่ 58ก ห้ามรับรู้

ก าไรในสถานการณ์เหล่านี้  ผลกระทบทางตรงข้ามเกิดกับผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยในงวด ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ตามย่อหน้าที่ 54 ถึงระดับที่ผลจากการประมาณตามหลัก

ตามคณติศาสตร์ประกันภัยลดผลขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักตามคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยัง

ไม่รับรู้  ย่อหน้าที่ 58ก ห้ามรับรู้ผลขาดทุนในสถานการณ์เหล่านี้  ตัวอย่างการปฏิบัติตามย่อหน้านี้ ให้ดูใน

ภาคผนวก ค 

59. สนิทรัพย์อาจเกดิจากการมีเงินสมทบเกินในโครงการผลประโยชน์หรือเกิดในบางกรณีที่กิจการรับรู้ผลก าไร

จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย กจิการรับรู้สนิทรัพย์ในกรณดีังกล่าว เน่ืองจาก 

59.1 กจิการควบคุมทรัพยากร คือ สามารถน าเงินส่วนเกนิไปสร้างผลประโยชน์ในอนาคตได้ 

59.2 การควบคุมนั้นเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต (พนักงานได้ให้บริการและกจิการสมทบเงินแล้ว) และ 

59.3 กิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจ่ายในอนาคตลงหรือ

ได้รับเงินสดคืน ไม่ว่าทางตรงแก่กจิการหรือทางอ้อมโดยโอนไปยังโครงการอื่นที่ขาดดุล 

                                                           
2
 ส่วนเกนิคือส่วนเกนิของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

หลังการออกจากงาน 
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60. จ านวนสงูสดุตามย่อหน้าที่ 58.2 ไม่สามารถน าไปใช้แทนการชะลอการรับรู้ผลขาดทุนจากการประมาณตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93) และต้นทุนบริการในอดีตบางอย่าง (ตามย่อหน้าที่ 96) 

นอกจากสถานการณท์ี่กล่าวในย่อหน้าที่ 58ก เท่านั้น อย่างไรกต็าม ข้อจ ากดันี้ สามารถน าไปใช้แทนแนวทาง

ที่ กิจการอาจเลือกปฏิบัติ เมื่ อน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาใ ช้ค ร้ังแรกตามย่อหน้าที่  155.2 

ย่อหน้าที่ 120ก (6.3) ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่ไม่ได้รับรู้ เป็นสนิทรัพย์ เนื่องจากจ านวน

สงูสดุ ตามย่อหน้าที่ 58.2 

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 60  

โครงการผลประโยชน์มีลักษณะดังนี้   

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 1,100 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (1,190) 

 (90) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ (110) 

ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ (70) 

การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสนิที่ยังไม่ได้รับรู้ เมื่อน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้คร้ังแรก 

ตามย่อหน้าที่ 155.2 

 

(50) 

จ านวนติดลบตามย่อหน้าที่ 54  (320) 

มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ 

ที่จะต้องจ่ายในอนาคต 

 

90 

จ านวนสงูสดุตามย่อหน้าที่ 58.2 ค านวณได้ดังนี้   

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 110 

ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ 70 

มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ 

ที่จะต้องจ่ายในอนาคต 

 

90 

จ านวนสงูสดุ 270 

เนื่องจาก 270 บาท น้อยกว่า 320 บาท ดงันั้น กจิการจะรับรู้สนิทรัพย์ 270 บาท  

และเปิดเผยว่าจ านวนสงูสดุได้ลดมูลค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ลง 50 บาท  

(ตามย่อหน้าที่ 120ก(6.3)) 

 

ก าไรหรือขาดทุน 

61. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลรวมสุทธิของรายการดงันี้ ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่มีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน

ก าหนดหรืออนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยไ์ด ้

61.1 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (ตามย่อหนา้ท่ี 63 ถึง 91) 

61.2 ตน้ทุนดอกเบ้ีย (ตามย่อหนา้ท่ี 82) 

61.3 ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยโ์ครงการ (ตามย่อหนา้ท่ี 105 ถึง 107) และจาก

จ านวนท่ีมีสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชย (ตามย่อหนา้ท่ี 104ก)  
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61.4 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตามท่ีก าหนดไวใ้น

นโยบายการบญัชี (ตามย่อหนา้ท่ี 92 ถึง 93ง) 

61.5 ตน้ทุนบริการในอดีต (ตามย่อหนา้ท่ี 96) 

61.6 ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการจ่ายช าระผลประโยชน ์(ตามย่อหนา้ท่ี 109 

ถึง 110) 

61.7 ผลกระทบของจ านวนสูงสุดตามย่อหนา้ท่ี 58.2 หากไม่รบัรูร้ายการนอกก าไรหรือขาดทุนตาม 

ย่อหนา้ท่ี 93ค 

62. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ก าหนดให้รวมต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวไว้ในราคาทุนของ

สนิทรัพย์ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรวม 

เป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ซึ่งอยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ตามย่อหน้าที่ 61 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า - มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนที์่ก าหนดไว้

และตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

63. ต้นทุนรวมสุดท้ายของโครงการผลประโยชน์อาจจะขึ้ นอยู่กับตัวแปรหลายชนิด เช่น เงินเดือนเดือนสดุท้าย 

อตัราการหมุนเวียนของพนักงานและอตัราการเสยีชีวิต แนวโน้มค่ารักษาพยาบาล และผลตอบแทนจากการ

น าสินทรัพย์โครงการไปลงทุน (กรณีที่โครงการมีการตั้งเป็นกองทุน) ต้นทุนรวมสุดท้ายของโครงการจึง         

ไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนนี้จะยังคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ในการวัดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานและต้นทุนบริการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้อง 

63.1 ใช้วิธกีารก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย (ตามย่อหน้าที่ 64 ถึง 66) 

63.2 กระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการบริการ (ตามย่อหน้าที่ 67 ถึง 71) และ 

63.3 ตั้งข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย (ตามย่อหน้าที่ 72 ถึง 91) 

วิธีก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

64. กิจการตอ้งใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน ์ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีเกี่ยวขอ้ง และตน้ทุนบริการในอดีต  

65. วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (บางคร้ังเรียกว่า วิธีผลประโยชน์ค้างจ่ายตามส่วนของบริการ หรือ 

วิธีผลประโยชน์ตามจ านวนปีหรือผลประโยชน์ที่ให้บริการ) พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิด

สทิธใินการได้รับผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 67 ถึง 71) เพ่ิมขึ้ นทลีะหน่วย และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยก

จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพันโดยรวม (ตามย่อหน้าที่ 72 ถึง 91) 

 

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 65 

กิจการก าหนดจ่ายผลประโยชน์ทั้งจ านวนเมื่อสิ้ นสดุการจ้างเท่ากับร้อยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสดุท้ายส าหรับ 

แต่ละปีที่พนักงานให้บริการ เงินเดือนในปีที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติว่าแต่ละปีเงินเดือนเพ่ิมขึ้ นแบบ 

ทบต้นในอตัราร้อยละ 7 อตัราคิดลดเป็นร้อยละ 10 ต่อปี 
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ตารางข้างล่างแสดงภาระผูกพันที่เพ่ิมข้ึนส าหรับพนักงานรายหน่ึงที่คาดว่าจะออกจากงานเมื่อสิ้นปีที่ 5 โดยสมมติ

ว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความ

เข้าใจ ตัวอย่างน้ีไม่รวมการปรับปรุงเพ่ิมเติมที่จะสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานจะออกจากงานก่อนหรือหลัง

วันที่ที่คาดไว้ 

 
ปีที่ 1 2 3 4 5 

ผลประโยชน์ที่เกดิจาก      

- ปีก่อน 0 131 262 393 524 

- ปีปัจจุบนั (ร้อยละ 1 ของเงินเดอืนเดอืนสดุท้าย) 131 131 131 131 131 

- ปีปัจจุบนัและปีก่อน 131 262 393 524 655 

ภาระผูกพันยกมา - 89 196 324 476 

ดอกเบี้ยร้อยละ 10 - 9 20 33 48 

ต้นทุนบริการปัจจุบนั 89 98 108 119 131 

ภาระผูกพันสิ้นงวด 89 196 324 476 655 

หมายเหต ุ      

1. ภาระผูกพันยกมา คอื มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์งวดก่อนๆ 

2. ต้นทุนบริการปัจจุบนั คอื มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ที่เกดิจากงวดปัจจุบนั 

3. ภาระผูกพันสิ้นงวด คอื มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ที่เกดิจากงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ 

66. กิจการต้องคิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งจ านวน แม้ภาระผูกพันบางส่วนจะครบ 

ก าหนดจ่ายภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน 

การจัดสรรผลประโยชนไ์ปยงังวดการบริการ  

67. ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

และต้นทุนบริการในอดีต กิจการต้องก าหนดผลประโยชนไ์ปยงังวดบริการต่างๆ ตามสูตรค านวณ

ผลประโยชนข์องโครงการ อย่างไรก็ดี  ถา้การให้บริการของพนกังานในปีหลงัๆ จะท าให้ระดบัของ

ผลประโยชนสู์งกว่าปีก่อนๆ อย่างเป็นสาระส าคญั กิจการตอ้งก าหนดผลประโยชนต์ามวิธีเสน้ตรง นบัจาก 

67.1 วนัท่ีการใหบ้ริการของพนกังานมีผลท าใหพ้นกังานเร่ิมไดร้บัผลประโยชนต์ามโครงการ (ไม่ว่า

ผลประโยชนน์ั้นจะข้ึนกบัเงื่อนไขของการใหบ้ริการในอนาคตหรือไม่) จนถึง 

67.2 วนัท่ีการใหบ้ริการของพนกังานไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์ามโครงการในระยะเวลาต่อมาอย่างมี

สาระส าคญั นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีเพิม่ข้ึนในอนาคต 

68. วิธคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก าหนดให้กิจการก าหนดผลประโยชน์ของงวดปัจจุบัน (เพ่ือค านวณ

ต้นทุนบริการปัจจุบัน) และก าหนดผลประโยชน์ทั้งงวดก่อนและงวดปัจจุบัน (เพ่ือหามูลค่าปัจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์) กิจการก าหนดผลประโยชน์ให้งวดต่างๆ ตามงวดที่ภาระผูกพันที่จะต้อง

ให้ผลประโยชน์หลังออกจากงานเกิดขึ้ น ภาระผูกพันดังกล่าวจะเกิดเมื่อพนักงานให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียน

กบัผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการคาดว่าจะจ่ายในรอบระยะเวลารายงานในอนาคต วิธีการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท าให้กิจการวัดมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอที่จะใช้รับรู้

เป็นหนี้สนิ 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 68  
1. โครงการผลประโยชน์ ก าหนดให้จ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 โดยจ่ายเมื่อพนักงานออกจากงานตาม

จ านวนปีที่พนักงานให้บริการ  

กิจการก าหนดผลประโยชน์จ านวน 100 ส าหรับแต่ละปี ต้นทุนบริการปัจจุบันมี มูลค่าปัจจุบันจ านวน 100 

ส่วนมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนจ านวน 100 คูณ

ด้วยจ านวนปีของการให้บริการจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ถ้ากิจการต้องจ่ายผลประโยชน์น้ันทันทีที่พนักงานออกจากงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะสะท้อนวันที่ที่คาดว่าพนักงานจะออกจากงาน ดังน้ัน เน่ืองจากผลของ

การคิดลด จ านวนผลประโยชน์ข้างต้นจะน้อยกว่าจ านวนที่ค านวณได้หากพนักงานออกจากงาน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

2. โครงการก าหนดให้จ่ายบ านาญรายเดือนเป็นจ านวน ร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย ส าหรับแต่ละปีที่

ท  างาน และจะจ่ายตั้งแต่อายุ 65 ปี 

ผลประโยชนจ์ะเท่ากบัมูลค่าปัจจุบัน (ณ วันที่คาดว่าจะออกจากงาน) ของบ านาญรายเดือนร้อยละ 0.2 ของประมาณ

การเงินเดือนเดือนสดุท้ายที่จะต้องจ่ายตั้งแต่วันที่คาดว่าจะเกษียณไปจนถึงวันที่คาดว่าจะเสียชีวิต จะก าหนดไปให้

แต่ละปีที่ให้บริการ ต้นทุนบริการปัจจุบัน คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์นั้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์ คือ มูลค่าปัจจุบันของบ านาญที่จ่ายรายเดือนเป็นจ านวนร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือน

สดุท้ายคูณด้วยจ านวนปีที่ให้บริการจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ต้นทุนบริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้องคิดลด เพราะการจ่ายบ านาญจะเร่ิมตั้งแต่อายุครบ 65 ปี 

69. บริการของพนักงานจะก่อให้เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ว่าผลประโยชน์นั้นจะขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของการจ้างงานในอนาคต (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นสิทธิขาดของ

พนักงาน) กล่าวคือ การให้บริการของพนักงานก่อนวันที่ได้รับสทิธิขาดนั้น ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการ

อนุมาน เน่ืองจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา จ านวนของบริการที่พนักงานจะต้องให้ในอนาคต

ก่อนที่จะได้รับสทิธขิาดนั้นจะลดลง ทั้งนี้  ในการวัดมูลค่าภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว 

กจิการจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนอาจไม่สามารถท าตามข้อก าหนดที่จะได้รับสทิธิขาด 

ในท านองเดียวกนั แม้ว่าผลประโยชนห์ลังการจ้างงานบางอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลหลังการจ้างงานกจิการ

จะต้องจ่ายก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึนภายหลังพ้นสภาพพนักงาน ก็จะถือว่ามีภาระผูกพัน 

เมื่อพนักงานได้ให้บริการที่ท  าให้ได้รับสิทธิที่จะรับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึน 

ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่ระบุไว้จะเกิดขึ้ นจะมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของภาระผูกพัน แต่ไม่ได้

ก าหนดว่าภาระผูกพันเกดิขึ้นหรือไม่ 

 
ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 69  
1. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 ส าหรับแต่ละปีที่พนักงานให้บริการ แต่พนักงานจะได้รับสทิธิขาด

เมื่อท างานครบ 10 ปี 

กจิการควรก าหนดผลประโยชน์จ านวน 100 ให้แต่ละปี โดยในแต่ละปีของ 10 ปีแรก ต้นทุนบริการปัจจุบันและ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานอาจให้บริการไม่ถึง 10 ปี 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 69  
2. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 ส าหรับแต่ละปีที่ให้บริการ แต่ไม่รวมบริการก่อนอายุ 25 ปี และ

ผลประโยชน์นั้นเป็นสทิธขิาดทนัท ี

บริการที่พนักงานให้ก่อนอายุ 25 ปีไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ เพราะก่อนวันที่ดังกล่าว บริการไม่ได้น าไปสู่

ผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่กต็าม ดังนั้น ผลประโยชน์ในช่วงดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรไว้ ทั้งนี้  

ผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 ต้องก าหนดให้แต่ละปีหลังจากพนักงานอายุครบ 25 ปีแล้ว 

70. ภาระผูกพันจะเพ่ิมขึ้นจนกว่าจะถึงวันที่การให้บริการของพนักงานในอนาคตไม่ท าให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ น

อย่างเป็นสาระส าคัญ ดังนั้น ผลประโยชน์ทั้งหมดจะก าหนดให้งวดบัญชีต่างๆ ที่สิ้นสุดในหรือก่อนวันที่

ดังกล่าวตามสูตรการค านวณผลประโยชน์ของโครงการ อย่างไรกต็าม ถ้าการให้บริการของพนักงานในปี

หลังๆ ท าให้ผลประโยชน์สงูกว่าปีก่อนอย่างเป็นสาระส าคัญ กิจการต้องก าหนดผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรง

จนกว่าจะถึงวันที่การให้บริการของพนักงานไม่ท าให้ผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระส าคัญอีกต่อไป ทั้งน้ี 

เพราะในที่สดุบริการที่พนักงานให้ตลอดระยะเวลาน้ันน าไปสู่ผลประโยชน์ในระดับที่สงูขึ้น  

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 70 

1. โครงการก าหนดจ่ายผลประโยชน์คร้ังเดียวเป็นจ านวน 1,000 เมื่อพนักงานท างานครบ 10 ปี โดยไม่จ่าย

ผลประโยชน์อื่นส าหรับการให้บริการของพนักงานหลังจากนั้น 

กิจการก าหนดผลประโยชน์ให้แต่ละปีเป็นจ านวน 100 (1,000 หาร 10 ปี) ใน 10 ปีแรก ต้นทุนบริการ

ปัจจุบันของแต่ละปีใน 10 ปีแรก สะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานอาจท างานไม่ครบ 10 ปี กิจการจะไม่

ต้องก าหนดผลประโยชน์หลังจากนั้น 

2. โครงการก าหนดจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานคร้ังเดียวเป็นจ านวน 2,000 ให้แก่พนักงานทุกคนที่

ยังคงท างานจนอายุครบ 55 ปี โดยมอีายุงานครบ 20 ปี หรือจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานที่อายุครบ 65 ปี 

โดยไม่ค านึงถึงอายุงาน 

ส าหรับพนักงานที่เข้างานก่อนอายุ 35 ปี การให้บริการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามโครงการเมื่ออายุครบ 

35 ปี เท่านั้น (พนักงานสามารถออกจากงานเมื่ออายุ 30 ปี และกลับมาท างานเมื่ออายุ 33 ปี โดยไม่ส่งผล

ต่อจ านวนหรือเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์) ทั้งนี้  ผลประโยชน์ดังกล่าวขึ้ นอยู่กับการท างานในอนาคต 

นอกจากนี้  การท างานหลังจากอายุเกินกว่า 55 ปี กจ็ะไม่กระทบต่อจ านวนผลประโยชน์หลังจากนั้นอย่าง

เป็นสาระส าคัญ ดังนั้นส าหรับพนักงานเหล่านี้ กิจการก าหนดผลประโยชน์ให้ทุกปี ปีละเป็นจ านวน 100  

(2,000 หาร 20 ปี) ตั้งแต่พนักงานอายุ 35 ถึง 55 ปี เท่านั้น 

ส าหรับพนักงานที่เข้างานระหว่างอายุ 35 ถึง 45 ปี การมีอายุงานเกิน 20 ปี จะไม่ท าให้ผลประโยชน์

หลังจากนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญส าหรับพนักงานเหล่านี้  กิจการก าหนดผลประโยชน์ให้เป็นจ านวน 

100 (2,000 หาร 20 ปี) ต่อปี ใน 20 ปีแรก 

ส าหรับพนักงานที่เข้างานเมื่ออายุ 55 ปี การมีอายุงานเกิน 10 ปี จะไม่ท าให้ผลประโยชน์หลังจากนั้น

เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ ส าหรับพนักงานเหล่านี้ กิจการก าหนดผลประโยชน์เป็นจ านวน 200 (2,000 

หาร 10 ปี) ต่อปี ใน 10 ปีแรก 

ส าหรับพนักงานทั้งหมด ต้นทุนบริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสะท้อนความเป็นไปได้ที่

พนักงานอาจท างานไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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3. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานก าหนดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ครบ 

20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ร้อยละ 40 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานและ

พนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถเบิกชดเชยได้ร้อยละ 50 ของค่า

รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

ตามสตูรการค านวณผลประโยชน์ของโครงการ กจิการก าหนดเท่ากบัร้อยละ 4 ต่อปีใน 10 ปีแรกของมูลค่า

ปัจจุบันของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น (ร้อยละ 40 หาร 10ปี) และร้อยละ 1 ต่อปี (ร้อยละ 10 

หาร 10 ปี) ในปีที่ 11 ถึง 20 ทั้งน้ี ต้นทุนบริการปัจจุบันของแต่ละปีสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานอาจ

ท างานไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือที่จะได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดของผลประโยชน์ กิจการไม่ได้

ก าหนดผลประโยชน์ส าหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานก่อนท างานครบ 10 ปี  

4. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานก าหนดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 

ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน และพนักงานที่

ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถเบิกชดเชยได้ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาล 

หลังออกจากงาน 

การให้บริการของพนักงานในปีหลังๆ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระส าคัญมากกว่า            

ปีแรกๆ ดังน้ัน ส าหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานหลังอายุงานครบ 20 ปีหรือมากกว่า กิจการก าหนด

ผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรงตามย่อหน้าที่  68 ส าหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปีนั้น ไม่ท าให้   

ผลประโยชน์หลังจากนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญดังนั้นผลประโยชน์ที่ก าหนดให้แต่ละปีใน 20 ปีแรก 

คือ ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าปัจจุบันของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกดิ (ร้อยละ 50 หาร 20 ปี) 

ส าหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานระหว่างอายุงาน 10 ถึง 20 ปี กิจการก าหนดผลประโยชน์เท่ากับ

ร้อยละ 1 ต่อปีใน 10 ปีแรกของมูลค่าปัจจุบันของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น กิจการไม่ได้ก าหนด

ผลประโยชน์ให้กบัพนักงานเหล่าน้ีส าหรับการท างานตั้งแต่สิ้นปีที่ 10 ถึงวันที่ที่คาดว่าจะออกจากงาน 

กจิการไม่ก าหนดผลประโยชน์ส าหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานก่อนท างานครบ 10 ปี 

71. หากจ านวนผลประโยชน์คิดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของแต่ละปีที่ให้บริการ 

เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตจะมีผลต่อจ านวนเงินที่ต้องมีเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้ นส าหรับบริการ         

ที่พนักงานให้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ก่อให้เกดิภาระผูกพันเพ่ิมขึ้นอกี ดังนั้น 

71.1 เพ่ือการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 67.2 เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนไม่ท าให้เกิดผลประโยชน์อีกต่อไป แม้ว่า

จ านวนผลประโยชน์จะขึ้นกบัเงินเดือนเดือนสดุท้าย และ 

71.2 จ านวนผลประโยชน์ที่ก าหนดในแต่ละงวดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนที่ เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์นั้น 

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 71 

พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย ส าหรับแต่ละปีที่ให้บริการก่อนอายุครบ 55 ปี 

กจิการก าหนดผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสดุท้ายที่คาดไว้ในแต่ละปีจนพนักงานมีอายุครบ 55 ปี 

ซ่ึงเป็นวันที่การให้บริการหลังจากนั้นจะไม่ท าให้ผลประโยชน์หลังจากนั้นภายใต้โครงการเพ่ิมขึ้ นอย่างเป็น

สาระส าคัญ กจิการจึงไม่ก าหนดผลประโยชนส์ าหรับการบริการภายหลังอายุดงักล่าวอกี 
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72. ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตอ้งเป็นกลางและสอดคลอ้งกนั 

73. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ประมาณการที่ดีที่สดุของกิจการเกี่ยวกับ

ตัวแปรที่จะก าหนดต้นทุนขั้นสดุท้ายของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย 

73.1 ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน 

(รวมถึงผู้อยู่ในการอุปการะ) ที่มีสทิธไิด้รับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่างๆ เช่น 

73.1.1 อตัราการเสยีชีวิต ทั้งในระหว่างและภายหลังการจ้างงาน 

73.1.2 อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณอายุก่อนก าหนด 

73.1.3 สดัส่วนของสมาชิกของโครงการและผู้อยู่ในการอุปการะที่มีสทิธไิด้รับผลประโยชน์ และ 
73.1.4 อตัราการเรียกร้องให้จ่ายเงินตามโครงการการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ 

73.2 ข้อสมมติทางการเงินเกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่างๆ เช่น 

73.2.1 อตัราคิดลด (ตามย่อหน้าที่ 78 ถึง 82) 

73.2.2 ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต (ตามย่อหน้าที่ 83 ถึง 87) 

73.2.3 กรณผีลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตรวมทั้งต้นทุนการ 

จัดการสิทธิที่จะเรียกร้องให้จ่ายเงินและการจ่ายผลประโยชน์หากเป็นสาระส าคัญ (ตาม          

ย่อหน้าที่ 88 ถึง 91) และ 

73.2.4 อตัราผลตอบแทนที่คาดไว้ของสนิทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 105 ถึง 107) 

74. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นกลางหากไม่ใช้วิธีที่ไม่ระมัดระวังหรือ

ระมัดระวังมากจนเกนิไป 

75. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสอดคล้องกัน หากข้อสมมตินั้นสะท้อน

ความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน ผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์โครงการ และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระดับเงินเฟ้อบางระดับ 

(เช่น ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย และการเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือนและผลประโยชน์)ในงวดอนาคต          

ที่งวดใดงวดหนึ่ง จะใช้ระดับอตัราเงินเฟ้อระดับเดียวกนัในช่วงเวลาน้ัน 

76. ความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน ผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์โครงการ และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระดับเงินเฟ้อบางระดับ 

(เช่น ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย และการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนและผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวด

ใดงวดหนึ่ง จะใช้ระดับอัตราเงินเฟ้อระดับเดียวกันในช่วงเวลานั้น กิจการก าหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติ

ทางการเงินอย่างอื่นตามอัตราที่ประกาศ เว้นแต่การประมาณตามอัตราที่แท้จริง (ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ) 

จะน่าเช่ือถือมากกว่า เช่น ในประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง) หรือหากผลประโยชน์เช่ือมโยงกับดัชนี และหุ้น

กู้ที่เช่ือมโยงกบัดัชนีในสกุลเงินและเงื่อนไขเดียวกนัน้ันมีการซ้ือขายอย่างหนาแน่นในตลาด 

77. ขอ้สมมติทางการเงินตอ้งอยู่บนพื้ นฐานของการคาดการณข์องตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ส าหรบังวดท่ีจะช าระภาระผูกพนั 
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78. อตัราท่ีใชคิ้ดลดภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (ทั้งท่ีมีกองทุนและไม่มีกองทุน) ตอ้ง

ก าหนดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของหุน้กู ้ภาคเอกชนท่ีไดร้บัการจัดอนัดบัอยู่ใน

ระดบัดี ณ วนัรอบระยะเวลารายงาน ในประเทศท่ีหุน้กูด้งักล่าวมีการซ้ือขายในตลาดนอ้ย ควรใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรฐับาล (ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) สกุลเงิน และเงื่อนไข

ของหุ้นกูเ้อกชนหรือพนัธบตัรรฐับาลต้องสอดคลอ้งกบัสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพนัของ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานโดยประมาณ 

79. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส  าคัญอีกอย่างหน่ึง คือ อัตราคิดลด ซ่ึงเป็น

ตัวสะท้อนค่าของเงินตามเวลา แต่ไม่สะท้อนความเสี่ยงในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หรือความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากน้ี ยังไม่สะท้อนความเสี่ยงด้านสนิเช่ือเฉพาะของกจิการที่เกิดกับเจ้าหน้ี

ของกิจการ และความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก 

คณติศาสตร์ประกนัภัยได้ 

80. อตัราคิดลดสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติ กิจการมักใช้อัตรา

คิดลดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักอตัราเดียวที่สะท้อนจังหวะเวลาที่ประมาณข้ึน จ านวนเงินของการจ่ายผลประโยชน์ 

และสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะจ่าย  

81. ในบางกรณี อาจไม่มีตลาดการซ้ือขายหุ้นกู้ที่มีการซื้ อขายมากและมีระยะเวลาครบก าหนดยาวนานเพียงพอ 

และสอดคล้องกับอายุโดยประมาณของการจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมด ในกรณีนั้น กิจการจะใช้อัตราตลาด 

ปัจจุบันที่เหมาะสมกบัเวลาคิดลดการจ่ายเงินในช่วงเวลาที่สั้นกว่า และประมาณอัตราคิดลดส าหรับช่วงเวลา 

ครบก าหนดที่ยาวกว่าโดยการเทยีบสดัส่วนจากอตัราตลาดปัจจุบันตามเส้นอัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน 

ทั้งหมดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มักจะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราคิดลดที่ใช้กับส่วนของ 

ผลประโยชน์ที่ครบก าหนดจ่ายภายหลังระยะเวลาครบก าหนดของหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยู่ใน 

ท้องตลาด 

82. ต้นทุนดอกเบี้ ยค านวณโดยการคูณอัตราคิดลดที่ก าหนด ณ วันต้นงวดด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ตามโครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ตลอดงวดน้ัน โดยน าผลการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของภาระผูกพันมา

พิจารณาด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจะแตกต่างจากหน้ีสนิที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจาก

หนี้ สินนั้นถูกบันทึกหลังจากหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อีกทั้งผลก าไรและขาดทุนจาก 

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้นทุนบริการในอดีตส่วนยังไม่ได้รับรู้ ในทันท ี

(ภาคผนวก ก แสดงตัวอย่างรวมการค านวณดอกเบี้ยไว้ด้วย) 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - เงินเดือน ผลประโยชน ์และ 

ค่ารกัษาพยาบาล 

83. ภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงานนั้น จะตอ้งวดัโดยใชเ้กณฑท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็นถึง 

83.1 เงินเดือนท่ีประมาณว่าจะเพิม่ข้ึนในอนาคต 

83.2 ผลประโยชนต์ามเงื่อนไขท่ีระบุในโครงการ (หรือเกิดจากภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

ท่ีนอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ 
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83.3 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีประมาณไว้ของผลประโยชน์ระดบัภาครัฐท่ีมีผลต่อการจ่าย 

ผลประโยชนต์ามโครงการผลประโยชน ์ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี้ เท่านั้น 

83.3.1 การเปลี่ยนแปลงนั้นบงัคบัใชก่้อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

83.3.2 ประวัติในอดีตหรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเช่ือถือไดบ่้งช้ีว่าผลประโยชน์ระดบัภาครัฐจะ 

เปลี่ยนแปลงในลกัษณะท่ีคาดการณไ์ด้ เช่น เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดบั

ราคาทัว่ไปหรือระดบัเงินเดือนทัว่ไปในอนาคต 

84. การประมาณของอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้ นในอนาคตต้องค านึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ความอาวุโส การเลื่อน

ต าแหน่ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน 

85. หากเงื่อนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขน้ัน) 

ก าหนดให้กิจการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ในงวดอนาคต การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจะต้องสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงน้ันด้วย ตัวอย่างเช่น 

85.1 กจิการมีประวัติให้ผลประโยชน์เพ่ิมในอดีตเพ่ือบรรเทาผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อเป็นต้น และไม่มี

ข้อบ่งช้ีว่าจะเปล่ียนแปลงการปฏบิัติน้ันในอนาคต หรือ 

85.2 ได้รับรู้ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยแล้วในงบการเงิน และกจิการผูกพัน 

ไม่ว่าโดยเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่นอกเหนือจาก

เงื่อนไขนั้น) หรือโดยกฎหมาย ให้ใช้ส่วนเกินของโครงการเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ตามย่อหน้าที่ 98.3) 

86. ข้อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สะท้อนการเปล่ียนแปลงของผลประโยชน์

ในอนาคตที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลต่อ 

86.1 ต้นทุนบริการในอดีต ถ้าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ให้ส าหรับบริการที่เกิดก่อน 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว  และ 

86.2 ต้นทุนบริการปัจจุบันในงวดหลังการเปล่ียนแปลง ถ้าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ให้

ส าหรับบริการที่เกดิหลังการเปล่ียนแปลง 

87. ผลประโยชน์หลังออกจากงานบางประเภทเช่ือมโยงกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ระดับของผลประโยชน์จากการ 

ออกจากงานระดับภาครัฐ หรือค่ารักษาพยาบาลระดับภาครัฐ การวัดมูลค่าผลประโยชน์ดังกล่าวสะท้อนถึง

การเปล่ียนแปลงที่คาดการณ์ไว้ของตัวแปรเหล่านั้นโดยอ้างอิงกับประสบการณ์ในอดีตและหลักฐานอื่นที่

เช่ือถือได้ 

88. ขอ้สมมติเกี่ยวกบัตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลตอ้งรวมประมาณการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตน้ทุน 

ค่ารกัษาพยาบาลอนัเกิดจากอตัราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาล 

89. การวัดมูลค่าผลประโยชน์การรักษาพยาบาลหลังออกจากงานต้องอาศัยข้อสมมติเกี่ยวกับระดับและความถี่

ของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินในอนาคตและต้นทุนของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินนั้น กิจการประมาณต้นทุน 

ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจากข้อมูลในอดีตตามประสบการณ์ของกิจการเอง และเมื่อจ าเป็นอาจใช้ข้อมูล

อื่นในอดีตจากกิจการอื่นๆ บริษัทประกัน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ หรือแหล่งอื่นๆ ประกอบ นอกจากนี้  
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ยังค านึงถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงวิธีการรักษาพยาบาล หรือรูปแบบ

การให้บริการ และการเปล่ียนแปลงสขุภาพพลานามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

90. ระดับและความถี่ของสทิธเิรียกร้องให้จ่ายเงินมักเป็นผลจากอายุ สขุภาพ และเพศของพนักงาน (และผู้ที่พนักงาน

ให้การอุปการะ) และอาจเป็นผลจากปัจจัยอื่น เช่น ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น จะมีการปรับปรุงข้อมูล

ในอดีตเมื่อส่วนประกอบทางประชากรศาสตร์ของประชากรแตกต่างจากข้อมูลในอดีตที่ใช้ และจะมีการ

ปรับปรุงเมื่อมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ว่าแนวโน้มในอดีตจะไม่เป็นไปเช่นน้ันอกีต่อไปในอนาคต 

91. โครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานบางโครงการก าหนดให้พนักงานจ่ายสมทบต้นทุน 

ค่ารักษาพยาบาลของโครงการด้วย การประมาณต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตต้องค านึงถึงการสมทบ

ดังกล่าวตามเงื่อนไขของโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (หรือตามภาระผูกพันจากการอนุมาน 

ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) การเปล่ียนแปลงของเงินสมทบของพนักงานน้ีมีผลต่อต้นทุนบริการในอดีต และ

บางคร้ังมีผลต่อการลดขนาดโครงการลง ต้นทุนที่ เกิดข้ึนของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินอาจลดลงหากมี

ผลประโยชนร์ะดับภาครัฐหรือผู้ให้บริการทางสขุภาพอื่นๆ ช่วยแบ่งเบาภาระด้วย (ดูย่อหน้าที่ 83.3 และ 87) 

ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

92. ในการวดัมูลค่าภาระหนี้ สินของโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ท่ี 54 นั้น กิจการตอ้งรบัรู ้(ตาม

เงื่อนไขในย่อหนา้ท่ี 58ก) ส่วนหนึง่ของผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (ตามท่ีระบุไวใ้นย่อหนา้ท่ี 93) เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายหากมูลค่าสะสมสุทธิของผลก าไร

และขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ียงัไม่ไดร้บัรูเ้มื่อวนัส้ินสุดของงวด

ก่อนเกินกว่าจ านวนท่ีมากกว่าระหว่าง  

92.1 รอ้ยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน  ์ ณ วนันั้น (ก่อนหกั

สินทรพัยโ์ครงการ) และ 

92.2 รอ้ยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ ณ วนันั้น 

หลกัเกณฑน์ี้ ใหใ้ชค้ านวณและปฏิบติัแยกตามโครงการผลประโยชนแ์ต่ละโครงการ 

93. ส่วนของผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีตอ้งรบัรูส้ าหรบั

โครงการผลประโยชนแ์ต่ละโครงการ คือส่วนเกินท่ีค านวณไดต้ามย่อหนา้ท่ี 92 หารดว้ยจ านวนปี           

ถวัเฉลี่ยท่ีคาดการณไ์วข้องอายุงานท่ีคาดว่าจะเหลืออยู่ของพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม 

กิจการอาจใชวิ้ธีการอ่ืนๆ ท่ีเป็นระบบท่ีท าใหส้ามารถรบัรูผ้ลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัไดร้วดเร็วข้ึนก็ได ้หากกิจการใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัส าหรบัทั้งผลก าไรและ

ขาดทุนอย่างสม า่เสมอส าหรบัทุกๆ งวด กิจการอาจใชวิ้ธีอ่ืนเหล่านี้ ได ้แมผ้ลก าไรและขาดทุนทาง

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัจะอยู่ในขอบเขตตามท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 92 

93ก หากกิจการมีนโยบายการรับรู ้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัในงวดท่ีเกิดผลก าไรขาดทุนดงักล่าว ตามท่ีอนุญาตในย่อหนา้ท่ี 93 กิจการอาจรบัรูร้ายการ

ดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามย่อหนา้ท่ี 93ข ถึง 93ง หากกิจการปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ส าหรบั 

(1) โครงการผลประโยชนทุ์กโครงการ และ 

(2) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทุกรายการ 



 

36 

93ข  ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่รับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 93ก ต้องแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

93ค กจิการที่รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามย่อหน้าที่ 93ก  

ต้องรับรู้การปรับปรุงที่เกดิจากขอบเขตในย่อหน้าที่ 58.2 ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

93ง ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการปรับปรุงที่เกิดจาก

ขอบเขตในย่อหน้าที่ 58.2 ที่รับรู้ โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ต้องรับรู้ทันทีในก าไรสะสม และ 

ต้องไม่จัดประเภทรายการเหล่าน้ีในก าไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา 

94. ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจเกิดจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หรือมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการโดย         

มีสาเหตุต่างๆ เช่น 

94.1 การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่ไม่คาดการณ์ไว้ของอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การเกษียณอายุก่อน

ก าหนด หรือการเสยีชีวิต หรือการเพ่ิมของเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ (หากเงื่อนไขที่เป็นทางการ

หรือโดยอนุมานของโครงการท าให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ นตามอัตราเงินเฟ้อ) หรือของต้นทุน                 

ค่ารักษาพยาบาล 

94.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการประมาณของการหมุนเวียนของพนักงานในอนาคต                     

การเกษียณอายุก่อนก าหนด หรือการเสียชีวิต หรือการเพ่ิมของเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ (หาก

เงื่อนไขที่เป็นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการท าให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นตามอตัราเงินเฟ้อ) หรือ

ของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
94.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด และ 

94.4 ผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับจริงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์โครงการ  

(ดูย่อหน้าที่ 105 ถึง 107) 

95.  ในระยะยาว ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจหักกลบกันเอง  

ดังนั้น ประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานควรพิจารณาเป็นช่วง (หรือขอบเขต)  

ของประมาณการที่ดีที่สดุ มาตรฐานการบัญชีอนุญาตแต่ไม่ได้บังคับให้กิจการรับรู้ ผลก าไรและขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยส่วนที่อยู่ในขอบเขตนั้นได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บังคับ

ให้กิจการต้องรับรู้ ส่วนหนึ่งของผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย            

ที่เกนิกว่าขอบเขตขาดเกนิร้อยละ 10 (ภาคผนวก ก อธบิายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลก าไรและขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยไว้ด้วย) และอนุญาตให้ใช้วิธกีารอื่นๆ ที่เป็นระบบเพ่ือรับรู้

รายการที่เรว็ขึ้ น โดยวิธีน้ันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 93 ตัวอย่างวิธีที่อนุญาตให้ใช้ 

คือ การรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งจ านวนโดยทันท ี

ทั้งส่วนที่อยู่ในและนอกช่วงขอบเขต ย่อหน้าที่ 155.2.3 อธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาส่วนของ

หน้ีสนิที่ยังไม่รับรู้ตามแนวปฏิบัติช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับการบันทกึบัญชีผลก าไรจากการประมาณ

การตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่เกดิข้ึนภายหลัง 
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ตน้ทุนบริการในอดีต  

96.  ในการวดัมูลค่าภาระหนี้ สินตามโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ท่ี 54 กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนบริการ 

ในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายตามย่อหนา้ท่ี 58ก ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชนน์ั้น

จะเป็นสิทธิขาดของพนกังาน หากพนกังานมีสิทธิไดร้บัผลประโยชนท์นัทีท่ีเร่ิมจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง

โครงการผลประโยชน ์กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทนัที 

97. ต้นทุนบริการในอดีตจะเกดิขึ้นเมื่อกิจการเร่ิมจัดตั้งโครงการผลประโยชน์ซ่ึงมีผลประโยชน์ที่เกิดจากบริการ
ในอดีตหรือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ที่ต้องช าระส าหรับการบริการในอดีตในโครงการผลประโยชน์ 

ที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการแลกเปล่ียนกับบริการของพนักงานตลอดช่วงเวลาจนกว่า

ผลประโยชน์กลายเป็นสิทธิขาด ดังนั้น กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนบริการในอดีตตลอดงวดนั้น ถึงแม้ว่าโดย

แท้จริงแล้วต้นทุนนั้นเกิดจากการให้บริการของพนักงานในงวดก่อน กิจการต้องวัดมูลค่าของต้นทุนบริการ

ในอดีตเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของภาระหนี้ สนิที่เป็นผลมาจากการแก้ไขโครงการ (ดูย่อหน้าที่ 64) ต้นทุน

บริการในอดีตติดลบจะเกดิข้ึนเมื่อกจิการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากการบริการในอดีตเพ่ือท าให้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ลดลง 

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 97  

กจิการด าเนินโครงการบ านาญโดยก าหนดอัตราบ านาญเป็นร้อยละ 2 ต่อปีของเงินเดือนเดือนสดุท้ายส าหรับ

ทุกปีที่ให้บริการ โดยผลประโยชน์จะเป็นสทิธขิาดของพนักงานหลังจากปีที่ 5 ที่ให้บริการ ในวันที่ 1 มกราคม 

25X5 กจิการปรับปรุงอตัราบ านาญเป็นร้อยละ 2.5 ต่อปีของเงินเดือนเดือนสดุท้ายส าหรับทุกปีที่บริการโดย 

เร่ิมย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 25X1  ณ วันที่มีการปรับปรุง มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ส่วนที่เพ่ิม

ส าหรับการบริการจากวันที่ 1 มกราคม 25X1 ถึง 1 มกราคม 25X5 เป็นดังนี้  

พนักงานที่มีอายุการให้บริการมากกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5 

พนักงานที่มีอายุการให้บริการน้อยกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5 

(อายุการท างานที่เหลือเฉล่ียจนกระทั่งได้เป็นสทิธขิาดคือ 3 ปี) 

150 

120 

270 

กิจการรบัรูค่้าใชจ้่ายเป็นจ านวน 150 ในงวดทนัที เนือ่งจากพนกังานไดร้บัสิทธิขาดแลว้ และรบัรูค่้าใชจ้่ายจ านวน 

120 ตามวธีิเสน้ตรงตลอด 3 ปี นบัจาก 1 ม.ค. 25X5 

 

98. ต้นทุนบริการในอดตี ไม่รวมถงึ 

98.1  ผลกระทบของผลต่างระหว่างเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนจริงกับการเพ่ิมข้ึนที่ประมาณไว้ที่มีต่อภาระผูกพัน 

ที่จะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับบริการที่ได้รับปีก่อนๆ (ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการในอดีต เนื่องจาก 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอนุญาตให้ใช้เงินเดือนที่ประมาณใน

อนาคตอยู่แล้ว) 
98.2  การเพ่ิมขึ้นของประมาณการจ่ายบ านาญที่สงูหรือต ่าไป เกิดจากกิจการมีภาระผูกพันจากการอนุมาน    

ที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น (ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการในอดีต เนื่องจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก 

คณติศาสตร์ประกนัภัยยอมให้รวมส่วนเพ่ิมนี้แล้ว) 



 

38 

98.3 ประมาณการการปรับปรุงผลประโยชน์ที่เป็นผลจากก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยที่รับรู้ แล้วในงบการเงิน หากกิจการมีภาระผูกพันให้ท าตามเงื่อนไขที่เป็นทางการของ

โครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว) หรือที่เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด ให้ใช้ส่วนเกนิของโครงการเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ แม้ว่าผลประโยชน์

ที่เพ่ิมข้ึนน้ียังไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ (ผลของภาระผูกพันที่เพ่ิมข้ึนน้ีคือผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และไม่ถือเป็นต้นทุนบริการในอดีต (ดูย่อหน้าที่ 

85.2)) 

98.4  การเพ่ิมขึ้ นของผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาด เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทั้งนี้ ในส่วน 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ปรับปรุงหรือก าหนดข้ึนใหม่ (รายการนี้ ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการ 

ในอดีต เนื่องจากกิจการรับรู้ ต้นทุนของผลประโยชน์ที่ประมาณการข้ึนเป็นต้นทุนบริการปัจจุบัน 

เมื่อให้บริการแล้ว) และ 

98.5 ผลกระทบของการแก้ไขโครงการ ซึ่งลดผลประโยชน์ส าหรับการบริการในงวดอนาคต (การลดขนาด

โครงการลง)  

99.  เมื่อมีการก าหนดหรือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ กิจการจัดท าตารางการตัดจ าหน่ายต้นทุนบริการ 

ในอดีต ในทางปฏบิัติ อาจเป็นการยากที่จะจัดท ารายละเอยีดเพ่ือระบุและน าไปใช้กบัการเปล่ียนแปลงตาราง

การตัดจ าหน่ายส าหรับการเปล่ียนแปลงที่ เกิด ข้ึนภายหลังได้ นอกจากน้ี ผลกระทบมีแนวโน้ม 

จะมีสาระส าคัญในกรณีที่มีการลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้น กิจการ 

จึงแก้ไขตารางการตัดจ าหน่ายต้นทุนบริการในอดีตเมื่อเกิดการลดขนาดโครงการหรือการจ่ายช าระ

ผลประโยชน ์

100. หากกิจการลดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ ผลของภาระหนี้ สินของโครงการ

ผลประโยชน์ที่ลดลงน้ีให้รับรู้ เป็นต้นทุนบริการในอดีต (ที่ติดลบ) ตลอดระยะเวลาเฉล่ียที่เหลืออยู่จนกว่า

ส่วนของผลประโยชน์ที่ลดลงน้ีจะเป็นสทิธขิาดของพนักงาน 

101. เมื่อกิจการลดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ และขณะเดียวกันกเ็พ่ิมการจ่าย

ผลประโยชน์อื่นให้กบัพนักงานคนเดียวกนั กจิการต้องปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วยจ านวนการ

เปล่ียนแปลงสทุธ ิ

การรบัรูร้ายการและวดัมูลค่า – สินทรพัยโ์ครงการ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ  

102. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการจะหักออกจากจ านวนเงินที่ต้องรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตามย่อหน้าที่ 54 เมื่อสินทรัพย์โครงการไม่มีราคาตลาด ให้กิจการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์โครงการได้ ตัวอย่างเช่น ใช้การคิดลดประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย

อตัราคิดลดที่สะท้อนให้เหน็ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัทั้งสนิทรัพย์โครงการ และระยะเวลาที่ครบก าหนด 

หรือวันที่คาดว่าจะจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่าน้ัน (หรือถ้าไม่มีระยะเวลาที่ครบก าหนด อาจใช้ช่วงเวลา

โดยประมาณจนถึงวันช าระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง) 
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103.  สนิทรัพย์โครงการไม่รวมถึงเงินสมทบที่กิจการที่เสนอรายงานยังไม่ได้จ่ายเข้ากองทุน และไม่รวมตราสาร

การเงินที่โอนเปล่ียนมือไม่ได้ที่กิจการเป็นผู้ออกและถือโดยกองทุน สินทรัพย์โครงการจะหักด้วยหนี้ สิน

ของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่นๆ และหนี้ สนิซึ่งเป็น

ผลจากเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ ์

104. กรณีสนิทรัพย์โครงการรวมกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งให้ความคุ้มครองที่มีจ านวนและจังหวะเวลา

เท่ากับการจ่ายผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดตามโครงการ มูลค่ายุติธรรมของกรมธรรม์ประกันภัย 

ดังกล่าวถือได้ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 54 (ทั้งนี้ หากจ านวน            

ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภัยเรียกเกบ็หนี้ ไม่ได้เตม็จ านวน ต้องน ามาหักออกจากมูลค่ายุติธรรมนี้ ด้วย) 

สิทธิที่จะไดร้บัชดเชย  

104ก เมื่อปรากฏชดัเจนว่ากิจการอ่ืนจ่ายชดเชยค่าใชจ่้ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อช าระภาระผูกพนัตาม

โครงการประโยชน ์กิจการตอ้งรบัรูสิ้ทธิท่ีจะไดร้บัชดเชยนั้นเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหาก และให้

กิจการวดัมูลค่าสินทรพัยด์งักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ในทุกกรณีอ่ืนนอกจากนี้  ใหกิ้จการใช ้

แนวปฏิบติักบัทรพัยสิ์นนั้นในทางเดียวกนักบัสินทรพัยโ์ครงการ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกบัโครงการ

ผลประโยชนอ์าจแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นจ านวนสุทธิหลงัหกัจ านวนท่ีจะไดร้บัชดเชย 

ท่ีรบัรูแ้ลว้ 

104ข บางคร้ังกิจการสามารถหากิจการอื่น เช่น กิจการประกันมาเป็นผู้จ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพ่ือช าระ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ก็ได้ กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขที่นิยามไว้ในย่อหน้าที่ 7  

ถือเป็นสินทรัพย์โครงการ ให้กิจการบันทึกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับ

สนิทรัพย์โครงการอื่นๆ และต้องไม่ปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 104 ก (ดูย่อหน้าที่ 39 ถึง 42 และย่อหน้าที่ 104) 

104ค หากกรมธรรม์ประกันภัยไม่เข้าคุณสมบัติของกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข กรมธรรม์ประกันภัย

ดังกล่าวไม่ถือเป็นสนิทรัพย์โครงการ ย่อหน้าที่ 104ก ใช้กับกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว โดยกิจการรับรู้

สทิธทิี่จะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสนิทรัพย์แยกต่างหากและไม่น าไปหักจากหน้ีสนิของ

โครงการผลประโยชน์ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 54 ส่วนในกรณีอื่นๆ ให้กิจการใช้แนวปฏิบัติกับสนิทรัพย์นั้น

ในทางเดียวกันกับสินทรัพย์โครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ที่รับรู้ ตาม 

ย่อหน้าที่ 54 จะเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ภายในขอบเขตที่ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และจากสิทธิที่จะได้รับ

ชดเชยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ตามย่อหน้าที่ 92 และ 93 โดยย่อหน้าที่ 120ก(6.4) ก าหนดให้

กิจการเปิดเผยลักษณะโดยสรุปของความเกี่ยวข้องระหว่างสิทธิที่จะได้รับชดเชยและภาระผูกพัน                

ที่เกี่ยวข้อง 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่104ก ถงึ 104ค  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 1,241 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้      17 
หน้ีสนิที่รับรู้แล้วในงบแสดงฐานะการเงิน 1,258 

สทิธติามกรมธรรม์ประกนัภัยที่สอดคล้องตรงกบัจ านวนและจังหวะเวลาของผลประโยชน์ 

ที่จะจ่ายตามโครงการ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากบั 1,092 1,092   

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้จ านวน 17 เป็นผลก าไรจาก 

การประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสะสมสทุธจิากภาระผูกพันและจากสทิธทิี่จะได้รับชดเชย 

 
104ง ถ้าสทิธทิี่จะได้รับชดเชยเกดิจากกรมธรรม์ประกนัภัยที่สอดคล้องตรงกบัจ านวนและจังหวะเวลาที่จะจ่าย 

ผลประโยชน์ค้างจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของสทิธทิี่จะได้รับ

ชดเชยดังกล่าวถือได้ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 54 (โดยหัก

ส่วนที่ไม่ใช่สทิธทิี่จะได้รับชดเชยได้เตม็จ านวน) 

ผลตอบแทนจากสินทรพัยโ์ครงการ 

105. ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน                  

ผลแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการและผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสนิทรัพย์

โครงการถือเป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ซึ่งจะรวมเข้า

กบัผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัยจากภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์เพ่ือค านวณจ านวนสุทธิที่จะน าไปเปรียบเทียบกับจ านวนที่จ ากัดไว้ของร้อยละ 10 ของ

ขอบเขตตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 92 

106. ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการก าหนดขึ้ นตามการคาดการณ์ของตลาด ณ ต้นงวด ซึ่งเป็น

ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์

โครงการนี้ สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่ถือไว้ระหว่างงวดซึ่งเป็นผล

มาจากการจ่ายเงินสมทบจริงเข้าสู่กองทุนและจ่ายผลประโยชน์จริงออกจากกองทุน 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่106 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1  มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการมีจ านวนเท่ากับ 10,000 และผลก าไรจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไม่ได้รับรู้มีจ านวนเป็น 760  วันที่ 30 มิถุนายน 

25X1  โครงการจ่ายผลประโยชน์ไปจ านวน 1,900 และได้รับเงินสมทบเข้ามาจ านวน 4,900  

   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการมีจ านวนเท่ากับ 15,000 และมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มีจ านวนเป็น 14,792  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยของภาระผูกพันส าหรับปี 25X1 มีจ านวนเป็น 60 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 กจิการที่รายงานจัดท าข้อมูลประมาณการตามราคาตลาด ณ วันที่ดังกล่าวดังนี้             

ร้อยละ 

ดอกเบี้ยรับและรายได้เงินปันผลหลังหักภาษีที่ต้องจ่ายโดยกองทุน                                    9.25 

ผลก าไรที่รับรู้และยังไม่รับรู้ของสนิทรัพย์โครงการ (หลังภาษี)                                    2.00 

ต้นทุนค่าบริหาร                                                                                         (1.00) 

อตัราผลตอบแทนที่คาดไว้                                                                             10.25  

ส าหรับปี 25X1 ผลตอบแทนที่คาดไว้และผลตอบแทนที่เกดิจริงจากสนิทรัพย์โครงการเป็นดังนี้  

ผลตอบแทนจากจ านวน 10,000 ที่ถือไว้นาน 12 เดือนที่ร้อยละ 10.25   1,025                   

ผลตอบแทนจากจ านวน 3,000 ที่ถือไว้นาน  6 เดือนที่ร้อยละ 5  

(เทยีบเท่ากบัร้อยละ 10.25 ต่อปี เมื่อคิดทบต้นทุก 6 เดือน) 150 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการส าหรับ 25X1          1,175             

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ ณ 31 ธนัวาคม 25X1           15,000 

หัก มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ  ณ  1 มกราคม 25X1                     (10,000) 

หัก เงินสมทบที่ได้รับ                                                                      (4,900) 

บวก ผลประโยชน์ที่จ่าย                1,900 

ผลตอบแทนที่เกดิจริงจากสนิทรัพย์โครงการ                        2,000 

ผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ (1,175) และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์

โครงการ (2,000)  เป็นผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน  825  ดังนั้น ผล

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสทุธิที่ยังไม่ได้รับรู้มีจ านวน 1,525 (760 บวก 

825 หัก 60) ตามย่อหน้าที่ 92 จ านวนที่จ ากัดตามขอบเขตเท่ากับจ านวนไม่เกิน 1,500 (ค่าที่มากกว่าระหว่าง

ร้อยละ 10 ของ 15,000 หรือ ร้อยละ 10 ของ 14,792)  ในปีถัดมา (25X2) กิจการรับรู้ผลก าไรจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในก าไรหรือขาดทุนจ านวน 25 (1,525 ลบด้วย 1,500) หารด้วย

อายุงานที่คาดว่าจะเหลืออยู่โดยเฉล่ียของพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการส าหรับปี 25X2 จะขึ้ นอยู่กับความคาดหวังของตลาด ณ วันที่  

1 มกราคม 25X2 ส าหรับผลตอบแทนตลอดอายุทั้งหมดของภาระผูกพัน 
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107. ในการก าหนดผลตอบแทนที่คาดไว้และผลตอบแทนที่เกดิจริงจากสนิทรัพย์โครงการ กิจการหักต้นทุนการ

บริหารที่คาดไว้นอกเหนือจากส่วนที่รวมในข้อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ที่ใช้ในการวัดมูลค่าภาระผูกพัน 

การรวมธุรกิจ  

108. ในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกิดจากผลประโยชน์หลังจากออกจากงานโดยใช้มูลค่า

ปัจจุบันของภาระผูกพันหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันรวมถึงรายการต่อไปนี้  

(แม้ว่าผู้ขายจะยังไม่ได้รับรู้รายการ ณ วันซื้อ) 

108.1 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดข้ึนก่อนวันซื้ อ (ไม่ว่า

จะอยู่ในขอบเขตร้อยละ10 หรือไม่) 

108.2 ต้นทุนบริการในอดีตที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์หรือการน าโครงการมาใช้ก่อน 

วันซื้อ และ 

108.3 จ านวนซึ่งผู้ขายยังไม่ได้รับรู้ตามแนวปฏบิัติในช่วงการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

เป็นคร้ังแรกตามย่อหน้าที่ 155.2 

การลดขนาดโครงการลงและการจ่ายช าระผลประโยชน ์

109. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงหรือการช าระผลประโยชนข์อง

โครงการผลประโยชนเ์มื่อมีการลดขนาดโครงการลงหรือการช าระผลประโยชนเ์กิดข้ึน ผลก าไรหรือ

ขาดทุนนี้ ตอ้งประกอบดว้ย 

109.1 ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์

109.2 ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ 

109.3 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัและตน้ทุนบริการ

ในอดีตท่ีเกี่ยวขอ้งท่ียงัไม่ไดร้บัรูม้าก่อนตามย่อหนา้ท่ี 92 และ 96 

110. ก่อนการค านวณผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์ กิจการตอ้งวดั

มูลค่าภาระผูกพนั (และสินทรพัยโ์ครงการท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้มี)) อีกครั้ง โดยใช้ขอ้สมมติในการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในปัจจุบนั (รวมทั้งอตัราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบนัและ

ราคาตลาดปัจจุบนัอ่ืนๆ) 

111. การลดขนาดโครงการลงเกดิขึ้นเมื่อกจิการกระท าตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

111.1  แสดงให้เห็นถึงการผูกมัดอย่างชัดเจนว่าจะลดจ านวนของพนักงานตามโครงการลงอย่างเป็น

สาระส าคัญ 
111.2  แก้ไขเง่ือนไขของโครงการผลประโยชน์จนส่วนประกอบที่ส  าคัญของบริการที่ได้รับในอนาคตจาก

พนักงานปัจจุบันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะได้รับผลประโยชน์อีกต่อไปหรือเข้าเงื่ อนไขที่จะได้รับ

ผลประโยชนเ์พียงในสดัส่วนที่ลดลง 

การลดขนาดของโครงการลงอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การปิดโรงงาน  

การยกเลิกการด าเนินงาน การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ หรือมีการลดลงเท่ากับการเพ่ิมขึ้ นของ
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เงินเดือนในอนาคตที่เช่ือมโยงกับผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายส าหรับการบริการในอดีต การลดขนาดโครงการ

ลงมักเช่ือมโยงกับการปรับโครงสร้างของกิจการ  ในกรณีเช่นนี้  กิจการจึงบันทกึการลดขนาดโครงการลง

ในขณะที่มีการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 

111ก เมื่อการแก้ไขโครงการท าให้ผลประโยชน์ลดลง ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการลดการบริการในอนาคต คือ      

การลดขนาดของโครงการลงเท่านั้น ผลกระทบของการลดการให้บริการในอดีตถือเป็นต้นทุนบริการในอดีตติดลบ 

112.  การช าระผลประโยชน์เกดิข้ึนเมื่อกจิการท ารายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก

การอนุมานหลังจากนั้นทั้งหมดส าหรับผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ให้ตามโครงการผลประโยชน์ 

เช่น เมื่อจ่ายเงินสดทั้งจ านวนโดยตรงหรือในนามของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือแลกเปล่ียนกับสิทธิของ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับผลประโยชนห์ลังออกจากงานที่ระบุไว้ 

113. ในบางกรณ ีกจิการซื้อกรมธรรม์ประกนัภัยเพ่ือเป็นการจัดหาเงินทุนให้ผลประโยชน์ของพนักงานบางส่วน

หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบับริการที่พนักงานให้ในงวดปัจจุบันและงวดก่อน การซื้ อกรมธรรม์นั้นไม่ถือเป็น

การช าระผลประโยชน์หากกิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน  
(ดูย่อหน้าที่ 39) ที่จะต้องจ่ายจ านวนที่จะเกิดข้ึนหลังจากน้ันถ้าผู้รับประกันไม่จ่ายผลประโยชน์ของ

พนักงานตามที่ระบุในกรมธรรม์ ย่อหน้าที่ 104ก ถึง 104ง ก าหนดหลักการรับรู้และการวัดมูลค่าของสทิธิ

ที่จะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภัยที่ไม่จัดเป็นสนิทรัพย์โครงการ  

114. การช าระผลประโยชน์เกิดขึ้ นพร้อมกับการลดขนาดโครงการลงหากมีการยกเลิกโครงการ โดยท าให้มีการ

ช าระภาระผูกพันและโครงการสิ้นสุดลง อย่างไรกต็าม การยกเลิกโครงการไม่ถือว่าเป็นการลดขนาด

โครงการลงหรือเป็นการช าระผลประโยชน์หากโครงการดังกล่าวมีโครงการใหม่แทนโดยเสนอผลประโยชน์

ให้ในสาระส าคัญเหมือนเดิม 

115. เมื่อการลดขนาดโครงการลงน้ันเกี่ยวข้องกบัพนักงานเพียงบางคนในโครงการหรือท าให้เกิดการช าระภาระ

ผูกพันเพียงบางส่วน ผลก าไรหรือขาดทุนให้รวมต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้  (และจ านวนที่ยังไม่ได้รับรู้ ตามย่อหน้าที่ 

155.2) ตามสดัส่วน โดยสดัส่วนนี้ ก าหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันก่อนและ

หลังการลดขนาดโครงการลงหรือการช าระผลประโยชน์ นอกจากจะมีวิธีการอื่นที่สมเหตุสมผลกว่า 

ตัวอย่างเช่นอาจเป็นการเหมาะสมที่จะน าผลก าไรใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการลดขนาดโครงการลงหรือการช าระ

ผลประโยชน์ของโครงการเดียวกันไปหักต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

เดียวกนันั้นก่อน 

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 115 

กิจการยกเลิกส่วนงานปฏิบัติการส่วนงานหนึ่งและพนักงานของส่วนงานนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์อีกต่อไป 

เหตุการณด์ังกล่าวถือว่าเป็นการลดขนาดโครงการลงโดยไม่ช าระผลประโยชน์ การใช้ข้อสมมติในการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบันและราคาตลาดปัจจุบันอื่นๆ) 

ทนัทก่ีอนการลดขนาดโครงการลง กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จ านวน 

1,000 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการจ านวน 820 และผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยสะสมสทุธทิี่ยังไม่ได้รับรู้อกี 50 กจิการเร่ิมปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็นคร้ังแรกในปีก่อน 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 115 

ท าให้จ านวนหนี้ สินสุทธิเพ่ิมขึ้ นจ านวน 100 และกิจการเลือกรับรู้รายการตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตามย่อหน้าที่ 

155.2) การลดขนาดโครงการลงนี้ท าให้มูลค่าปัจจุบันสทุธขิองภาระผูกพันลดลงจ านวน 100 เหลือ 900 

จ านวนร้อยละ 10 (100/1000) ของผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

และจ านวนที่เกิดจากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรกที่ยังไม่ได้รับรู้ เกี่ยวข้องกับส่วนของภาระ

ผูกพันซึ่งลดลงจากการลดขนาดโครงการลง ดังนั้น ผลของการลดขนาดโครงการลงมีดังนี้  

                             ก่อนการลดขนาด ผลก าไรจากการลดขนาด หลังการลดขนาด 

                                                      โครงการลง                โครงการลง               โครงการลง 

                                             

มูลค่าปัจจุบันสทุธขิองภาระผูกพัน   1,000 (100) 900 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ             (820) -                       (820) 

                                                           180                         (100)                80 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก 

คณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้  50  (5)  45 

จ านวนที่เกดิจากการน ามาตรฐานบัญชีฉบับน้ี 

มาใช้เป็นคร้ังแรกที่ยังไม่ได้รับรู้  ( 100* 4/5)   (80)                            8                          (72) 

หน้ีสนิสทุธทิี่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน   150    (97)      53 

การน าเสนอขอ้มูล 

การหกักลบ 

116. กิจการจะหกักลบสินทรพัยท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัโครงการหนึ่งกบัหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอีกโครงการหนึ่งได ้          

ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามทุกขอ้ต่อไปนี้  

116.1 กิจการมีสิทธิท่ีจะบงัคบัไดต้ามกฎหมายท่ีจะใชส่้วนเกินดุลในโครงการหนึ่งไปช าระภาระ

ผูกพนัอีกโครงการหนึง่  

116.2 กิจการมีเจตนาท่ีจะช าระภาระผูกพนัตามท่ีแสดงดว้ยยอดสุทธิ หรือจะรบัรูส่้วนเกินดุลใน

โครงการหนึง่และช าระภาระผูกพนัตามโครงการอ่ืน ในเวลาเดียวกนั 

117. หลักเกณฑ์การหักกลบนั้นไม่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 

118. บางกิจการแยกสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้ สินหมุนเวียนออกจากสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนและหนี้ สิน               

ไม่หมุนเวียน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ระบุว่ากิจการต้องแยกส่วนของสนิทรัพย์และหนี้ สนิประเภท

หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกดิข้ึนจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
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องคป์ระกอบทางการเงินของตน้ทนุผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

119. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ระบุว่ากิจการต้องแสดงต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ ย และ

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการเป็นองค์ประกอบของรายการหนึ่งในส่วนของรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรือไม่ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

120. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะโครงการผลประโยชนแ์ละ

ผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงของโครงการดงักล่าวระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี 

120ก  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี้  

(1) นโยบายการบญัชีของกิจการส าหรบัการรบัรู ้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(2) ค าอธิบายโดยทัว่ไปเกี่ยวกบัประเภทของโครงการ 

(3)  การกระทบยอดต้นงวดและปลายงวดของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชนโ์ดยแสดงแยกตามผลกระทบในระหว่างงวดท่ีเกิดจากรายการต่างๆ (ถา้

สามารถปฏิบติัได)้ ดงัต่อไปนี้   

(3.1) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

(3.2) ตน้ทุนดอกเบ้ีย  

(3.3) จ านวนท่ีผูร่้วมโครงการจ่ายสมทบ 

(3.4) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(3.5) ผลการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศส าหรบัโครงการซ่ึง

วดัมูลค่าในสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีกิจการใชร้ายงาน 

(3.6) ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ 

(3.7) ตน้ทุนบริการในอดีต 

(3.8) การรวมธุรกิจ 

(3.9) การลดขนาดโครงการลง 

(3.10) การช าระผลประโยชนข์องโครงการ 

(4) การวิเคราะหภ์าระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนโ์ดยแยกเป็นจ านวนท่ีเกิดจากโครงการ         

ท่ีไม่ไดจ้ดัเป็นกองทุนทั้งหมดกบัโครงการท่ีจดัตั้งเป็นกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วน 

(5) การกระทบยอดคงเหลือตน้งวดและปลายงวดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการและ

ของสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชยท่ีรบัรูเ้ป็นสินทรพัยต์ามย่อหนา้ท่ี 104ก โดยแยกตามผลกระทบ  

ในระหว่างงวดท่ีเกิดจากรายการ (ถา้สามารถปฏิบติัได)้ ดงัต่อไปนี้  

(5.1) ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการ 

(5.2) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(5.3) ผลการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศส าหรบัโครงการ          

ซ่ึงวดัมูลค่าในสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีกิจการใชร้ายงาน 

(5.4) จ านวนท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 
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(5.5) จ านวนท่ีผูร่้วมโครงการจ่ายสมทบ 

(5.6) ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ 

(5.7) การรวมธุรกิจ 

(5.8) การช าระผลประโยชนข์องโครงการ 

(6) การกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ท่ี  
120ก (3) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการตามย่อหนา้ท่ี 120ก (5) ไปยงั

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินโดยแยกแสดงรายการดงันี้ เป็นอย่างนอ้ย 

(6.1) ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสุทธิท่ียงั

ไม่รบัรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูย่อหนา้ท่ี 92)  

(6.2) ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รบัรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูย่อหนา้ท่ี 96)  

(6.3) จ านวนเงินท่ียงัไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์เนือ่งจากขอบเขตในย่อหนา้ท่ี 58.2 

(6.4) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชยท่ีรบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน ตามย่อหนา้ท่ี 104ก (พรอ้มค าอธิบายโดยย่อถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสิทธิ

ท่ีจะไดร้บัชดเชยและภาระผูกพนัท่ีเกี่ยวขอ้ง)  

(6.5) จ านวนเงินอ่ืนๆ ท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

(7) ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ีรับรูใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรับรายการแต่ละรายการ และบรรทัดท่ี

รายการค่าใชจ่้ายเหล่านั้นรวมอยู่ ดงันี้  

(7.1) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

(7.2) ตน้ทุนดอกเบ้ีย 

(7.3) ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการ 

(7.4) ผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชยท่ีรบัรูเ้ป็นสินทรพัยต์ามย่อหนา้ท่ี 104ก 

(7.5) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(7.6) ตน้ทุนบริการในอดีต  

(7.7) ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการช าระผลประโยชน ์

(7.8) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหนา้ท่ี 58.2 

(8) จ านวนเงินทั้งหมดท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการแต่ละรายการต่อไปนี้  

(8.1) ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัและ 

(8.2) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหนา้ท่ี 58.2 

(9) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสะสมท่ีรบัรูใ้นก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรบักิจการท่ีรบัรูผ้ลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามย่อหนา้ท่ี 93ก 

(10) รอ้ยละหรือจ านวนเงินของประเภทสินทรพัยท่ี์ส าคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยโ์ครงการทั้งหมด โดยประเภทหลกัของสินทรพัยโ์ครงการตอ้งรวมถึง (แต่ไม่ได้

จ ากดัเฉพาะ) ตราสารทุน ตราสารหนี้  อสงัหาริมทรพัย ์และสินทรพัยอ่ื์นทั้งหมด เป็นตน้ 

(11) จ านวนเงินท่ีรวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ ส าหรบั 

(11.1) เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทของกิจการนั้น 

(11.2) อสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ ท่ีกิจการครอบครองหรือสินทรพัยอ่ื์นท่ีกิจการใช ้
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(12) ค าอธิบายเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว้โดยรวมทั้ งหมดจากสินทรัพย ์ 

ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของสินทรพัยโ์ครงการแต่ละประเภทท่ีส าคญั 

(13) ผลตอบแทนจริงจากสินทรพัยโ์ครงการ และผลตอบแทนจริงของสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชยท่ีรบัรู ้

เป็นสินทรพัยต์ามย่อหนา้ 104ก 

(14) ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ท่ีใช้ ณ วัน ส้ิน 

รอบระยะเวลารายงาน (ถา้สามารถปฏิบติัได)้ ซ่ึงรวมทั้ง 

(14.1) อตัราคิดลด 

(14.2) อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการส าหรบังวดท่ีเสนอในงบการเงิน 

(14.3) อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชยท่ีรบัรูเ้ป็นสินทรพัยส์ าหรบังวดท่ี

น าเสนอในงบการเงินตามย่อหนา้ท่ี 104ก 

(14.4) อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้(และอตัราท่ีคาดไวข้องการเปลี่ยนแปลงใน

ดชันีหรือตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีระบุในเงื่อนไขท่ีเป็นทางการหรือเงื่อนไขจากการอนุมาน 

ของโครงการท่ีใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรบัการเพิม่ผลประโยชนใ์นอนาคต) 

(14.5) อตัราแนวโนม้ตน้ทุนการรกัษาพยาบาล  

(14.6) ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อ่ืนๆ ท่ีเป็น

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้

กิจการต้องเปิดเผยขอ้สมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัแต่ละ

รายการในรูปค่าสมับูรณ ์(เช่น รอ้ยละท่ีเป็นค่าสมับูรณ)์ และไม่เปิดเผยเพียงผลแตกต่าง

ระหว่างรอ้ยละหรือตวัแปรอ่ืนๆ 

(15) ผลกระทบของรอ้ยละ 1 ท่ีเพิ่มข้ึนและท่ีลดลงของอตัราแนวโนม้ตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาล 

ท่ีสมมติข้ึน โดยแสดงผลกระทบต่อ 

(15.1) ยอดรวมของส่วนประกอบท่ีเป็นตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ียของตน้ทุน

ค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงานสุทธิในแต่ละงวดและ 

(15.2) ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนส์ะสมของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลหลัง 

ออกจากงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์การเปิดเผยขอ้มูลนี้ ต้องสมมติให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ส าหรบัโครงการท่ี

ด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีภาวะเงินเฟ้อสูง ใหเ้ปิดเผยผลกระทบของรอ้ยละท่ีเพิ่มข้ึน

หรือลดลงของอัตราแนวโนม้ต้นทุนค่ารกัษาพยาบาลท่ีสมมติข้ึนซ่ึงมีค่าโดยสาระส าคัญ

เท่ากบัผลกระทบรอ้ยละ 1 ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีภาวะเงินเฟ้อต า่ 

(16) จ านวนเงินทุกขอ้ต่อไปนี้ ส าหรบังวดประจ าปีปัจจุบนัและงวด 4 ปีก่อน 

(16.1) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยโ์ครงการและส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการ 

(16.2) การปรบัปรุงตามประสบการณซ่ึ์งเกิดข้ึนจาก 

(16.2.1) หนี้ สินโครงการซ่ึงแสดงเป็นจ านวนเงินหรือรอ้ยละของหนี้ สินโครงการ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ 

(16.2.2) สินทรัพย์โครงการแสดงเป็นจ านวนเงินหรือร้อยละของสินทรัพย์

โครงการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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(17) ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของนายจ้างทนัทีท่ีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลส าหรบัเงิน     

ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายสมทบเขา้โครงการระหว่างงวดปีท่ีเร่ิมหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

121. ในย่อหน้าที่ 120ก (2) ก าหนดให้อธิบายลักษณะทั่วไปของประเภทของโครงการ ค าอธิบายดังกล่าว 

ควรแยกแสดงโครงการบ านาญจากเงินเดือนคงที่ออกจากโครงการบ านาญจากเงินเดือนเดือนสุดท้าย  

และออกจากโครงการรักษาพยาบาลของพนักงานหลังออกจากงาน นอกจากนี้ ค าอธิบายของโครงการ 

ควรรวมถึง วิธีปฏิบัติ ที่ไม่เป็นทางการที่ท  าให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่รวมในการวัดมูลค่าของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 52 โดยไม่ก าหนดให้ลงรายละเอยีดมากกว่าน้ี 

122. เมื่อกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่าหนึ่งโครงการ การเปิดเผยข้อมูลอาจท าในยอดรวม โดยแยก 

แต่ละโครงการ หรือเปิดเผยเป็นกลุ่มตามรูปแบบที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่สดุ เกณฑ์ดังต่อไปนี้ อาจจะ

เป็นประโยชนใ์นการแยกกลุ่ม 

122.1 ที่ตั้งทางภมูิศาสตร์ของโครงการ เช่น แยกโครงการในประเทศจากโครงการต่างประเทศ หรือ 

122.2 ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระส าคัญ เช่น แยกแสดงโครงการบ านาญจาก

เงินเดือนคงที่ จากโครงการบ านาญตามเงินเดือนเดือนสดุท้าย และจากโครงการรักษาพยาบาล

หลังออกจากงาน 

เมื่อกิจการเปิดเผยข้อมูลแบบยอดรวมของกลุ่มของโครงการกิจการ อาจท าในรูปแบบของค่าเฉล่ียถ่วง

น า้หนักหรือเปิดเผยเป็นช่วงที่แคบโดยเปรียบเทยีบ 

123. ในย่อหน้าที่ 30 ให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้างที่ต้องปฏิบัติ

เสมือนเป็นโครงการสมทบเงิน 

124. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั เกี่ยวกบั 

124.1 รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลัง

ออกจากงาน และ 

124.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับผู้บริหารส าคัญ 

125. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนจากภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้ สนิ หนี้ สนิ  

ที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

126. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น 

126.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน เช่น การให้ลางานระยะยาวหลังจากท างานเป็นระยะ

เวลานาน การลาในปีที่เว้นจากการท างาน เป็นต้น 

126.2 ผลประโยชนจ์ากการท างานครบ 50 ปีหรือผลประโยชน์จากการท างานเป็นระยะเวลานานอื่นๆ 

126.3 ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัความทุพพลภาพระยะนาน 

126.4 ส่วนแบ่งก าไรและโบนัสที่จะจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่า หลังจากสิ้นงวดที่พนักงานได้

ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และ 
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126.5 ผลตอบแทนที่จะจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่าหลังจากสิ้นงวดที่ได้มีสทิธไิด้รับ 

127. การวัดมูลค่าของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มักไม่มีระดับของความไม่แน่นอนเหมือนกรณี 

การวัดมูลค่าผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกจากนี้ การเร่ิมน ามาใช้หรือการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงานมักไม่ท าให้เกิดต้นทุนบริการในอดีตอย่างเป็นสาระส าคัญ ด้วยเหตุนี้  มาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้  จึงต้องการให้ใช้วิธกีารบัญชีอย่างง่ายส าหรับบันทกึผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

วิธน้ีีแตกต่างจากการบัญชีที่ใช้ส าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ดังนี้  

127.1 รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยทนัท ีและต้องไม่น า

เร่ืองขอบเขตมาใช้  

127.2 รับรู้ ต้นทุนบริการในอดีตทั้งหมดทนัท ี

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

128. จ านวนท่ีรบัรูเ้ป็นหนี้ สินส าหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังานตอ้งเป็นยอดรวมสุทธิของ

จ านวนต่อไปนี้  

128.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของผลประโยชน ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหนา้ท่ี 64) 

128.2 หกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ถา้มี) ซ่ึงจะ

ใชใ้นการช าระภาระผูกพนัโดยตรง (ดูย่อหนา้ท่ี 102 ถึง 104) 

กิจการตอ้งปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 49 ถึง 91 โดยไม่รวมย่อหนา้ท่ี 54 และ 61 ในการวดัมูลค่าหนี้ สิน 

และปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 104ก ในการรบัรูแ้ละวดัมูลค่าสิทธิท่ีจะไดร้บัชดเชย 

129. กิจการตอ้งรบัรูย้อดรวมสุทธิของจ านวนต่อไปนี้ ส าหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังานเป็น

ค่าใชจ่้าย หรือรายได ้ (ข้ึนอยู่กบัย่อหนา้ท่ี 58) เวน้แต่มีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนๆ ก าหนดหรือ

อนุญาตใหร้วมเป็นตน้ทุนของสินทรพัย ์

129.1 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (ดูย่อหนา้ท่ี 63 ถึง 91) 

129.2 ตน้ทุนดอกเบ้ีย (ดูย่อหนา้ท่ี 82) 

129.3 ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการ (ตามย่อหนา้ท่ี 105 ถึง 107) และจากสิทธิท่ี

จะไดร้บัชดเชยท่ีรบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์(ตามย่อหนา้ท่ี 104ก) 

129.4 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (ซ่ึงตอ้งรบัรูท้นัที) 

129.5 ตน้ทุนบริการในอดีต (ซ่ึงตอ้งรบัรูท้นัที) 

129.6 ผลกระทบจากการลดขนาดโครงการลงหรือการช าระผลประโยชน ์(ตามย่อหนา้ท่ี 109 และ 110) 

130. รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพ

เป็นระยะเวลานาน ถ้าระดับของผลประโยชน์ขึ้ นอยู่กับระยะเวลาของการบริการ ภาระผูกพันจะเกิดขึ้ น         

เมื่อมีการให้บริการแล้ว การวัดมูลค่าของภาระผูกพันนั้นต้องสะท้อนความเป็นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินและ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องจ่าย ถ้าระดับของผลประโยชน์ส าหรับพนักงานที่ทุพพลภาพทุกรายเท่ากันโดย         

ไม่ค านึงถึงจ านวนปีที่ให้บริการ กิจการจะต้องรับรู้ ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของผลประโยชน์นั้นเมื่อ           

มีเหตุการณท์ี่เป็น สาเหตุของความทุพพลภาพระยะยาวเกดิขึ้น 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

131. แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

อย่างเจาะจง มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจก าหนดให้เปิดเผย เช่น เมื่อค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลจาก

ผลประโยชน์ดังกล่าวมีสาระส าคัญที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

การน าเสนองบการเงิน นอกจากนี้  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของพนักงานส าหรับผู้บริหารส าคัญ 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างแยกจากผลประโยชน์อื่นของ

พนักงาน เพราะเหตุการณท์ี่ท  าให้เกดิภาระผูกพันขึ้นนั้นคือการเลิกจ้างมากกว่าเกี่ยวกบับริการที่พนักงานให้ 

การรบัรูร้ายการ 

133. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งเป็นหนี้ สินและค่าใชจ่้ายต่อเมื่อกิจการแสดงใหเ้ห็นว่าผูกพนั

ตามขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้ เท่านั้น ดงันี้  

133.1 ยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  

133.2 ใหผ้ลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งซึ่งเป็นผลมาจากการให้ข้อเสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การออกจากงาน 

โดยสมคัรใจ 

134. กิจการจะแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชัดเจนเกี่ยวกบัการเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกิจการมีโครงการท่ีเป็น

ทางการอย่างละเอียดส าหรบัการเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิกโครงการนั้น โดยอย่าง

นอ้ยท่ีสุดรายละเอียดของโครงการตอ้งรวมถึงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

134.1 สถานท่ี หน่วยงาน และจ านวนพนกังานโดยประมาณท่ีจะเลิกจา้ง 

134.2 ผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งส าหรบังานแต่ละระดบัหรือแต่ละหนา้ท่ีงาน  และ 

134.3 ก าหนดเวลาท่ีจะน าโครงการไปปฏิบติัซ่ึงงานน าไปปฏิบติัควรจะเร่ิมอย่างรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ี

สามารถท าไดแ้ละระยะเวลาท่ีจะด าเนินการใหเ้สร็จสมบูรณไ์ม่ควรนานเกินไป เพื่อไม่ใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัต่อโครงการได ้

135. กจิการอาจผูกมัดโดยกฎหมาย สญัญาหรือข้อตกลงอื่นๆ กบัพนักงานหรือตัวแทนของพนักงานหรือผูกมัด

ตามภาระผูกพันจากการอนุมานที่มีพ้ืนฐานจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ประเพณีหรือความประสงค์ที่จะ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกันในการที่จะจ่าย (หรือให้ผลประโยชน์อื่นๆ) แก่พนักงานเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน

การจ่ายดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างมักจ่ายเป็นเงินก้อนทั้งจ านวนแต่

บางคร้ังจะรวมถึง 

135.1 การให้ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหรือผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพ่ิมเติม ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมผ่านโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน   

135.2 เงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด  หากพนักงานไม่ได้ให้บริการที่ให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือกจิการอกีต่อไป 
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136. ผลประโยชน์ของพนักงานบางลักษณะเป็นรายการที่จะจ่ายโดยไม่ค านึงถึงสาเหตุในการลาออกของ

พนักงาน ลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวมีความแน่นอน (ขึ้ นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่จะให้สทิธิขาดหรือ

การให้บริการขั้นต ่า) แต่จังหวะเวลาของการจ่ายยังไม่แน่นอน แม้ว่าในบางประเทศจะเรียกผลประโยชน์

เหล่าน้ีว่าค่าตอบแทนจากการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณจากการเลิกจ้าง ผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้าง กิจการจึงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน บางกิจการให้ระดับของผลประโยชน์ส าหรับการเลิกจ้างโดยสมัครใจตาม

ความต้องการของพนักงาน (ซึ่งโดยเนื้ อหาสาระแล้วถือเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน) ต ่ากว่า

ผลประโยชน์จากการเลิกจ้างที่บังคับโดยกิจการ ผลประโยชน์เพ่ิมเติมที่จะจ่ายเน่ืองจากการบังคับให้ออก

จากงานถือเป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

137. ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้างไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อกิจการ จึงต้องรับรู้  

เป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

138. เมื่อกจิการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง กจิการอาจต้องพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการผลประโยชน์เมื่อ

ออกจากงานหรือโครงการผลประโยชน์อื่นของพนักงานด้วย (ดูย่อหน้าที่ 109) 

การวดัมูลค่า 

139. เมื่อผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างครบก าหนดจ่ายมากกว่า 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลารายงาน 

ใหกิ้จการคิดลดผลประโยชนด์งักล่าวตามอตัราคิดลดท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 78 

140. ในกรณีที่มีการใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนการลาออกโดยสมคัรใจของพนกังานที่เป็นแรงงาน

ส่วนเกินการวดัมูลค่าของผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งนั้นตอ้งก าหนดตามจ านวนพนกังานท่ีคาดว่าจะรบั

ขอ้เสนอ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

141. เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัจ านวนพนักงานที่จะรับข้อเสนอผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะท าให้เกิดหน้ีสนิ 

ที่อาจเกดิข้ึน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจ

เกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนเว้นแต่ระดับความ

เป็นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเพ่ือช าระผลประโยชน์เป็นไปได้ยาก 

142. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้กิจการต้อง

เปิดเผยลักษณะและจ านวนของค่าใช้จ่ายหากมีสาระส าคัญ ผลประโยชน์จากการเลิกจ้างอาจท าให้เกิด

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นจะต้องเปิดเผยเพ่ือปฏบิัติตามข้อก าหนดดังกล่าว 

143. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของผู้บริหารส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

144.–152. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
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การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

153. ในส่วนนี้ ได้ระบุแนวปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงส าหรับโครงการผลประโยชน์ เมื่อกิจการได้น า

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาใช้คร้ังแรกส าหรับผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ กิจการต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด  

154. เมื่อน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาใช้ครั้ งแรก กิจการต้องก าหนดมูลค่าหนี้ สินในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงส าหรบัโครงการผลประโยชน ์ณ วนันั้น โดย 

154.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั (ตามย่อหนา้ท่ี 64) ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการบญัชีมาใช ้

154.2 ลบดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ถา้มี) ณ วนัท่ีมีการน ามาตรฐานการบญัชีมาใช ้

ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีจ่ายช าระภาระผูกพนัของผลประโยชนโ์ดยตรง (ดูย่อหนา้ท่ี 102 ถึง 104)  

154.3 ลบดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ีตอ้งรบัรูใ้นงวดต่อไป ตามย่อหนา้ท่ี 96  

155. ถา้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนี้ สินท่ีจะรบัรู ้ณ วนัท่ีเดียวกนัตามนโยบายบญัชีเดิมของ

กิจการ กิจการตอ้งเลือกแนวทางท่ีจะเพิ่มหนี้ สินตามโครงการผลประโยชนโ์ดยเพิกถอนไม่ได ้ตาม         

ย่อหนา้ท่ี 54 ดงันี้  

155.1 รบัรูโ้ดยทนัที ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบญัชี 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด หรือ 

155.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีน ามาตรฐานการบญัชีนี้  

มาใช ้หากกิจการเลือกปฏิบติัตามแนวทางนี้  กิจการตอ้ง 

155.2.1 น าขอ้จ ากดัท่ีกล่าวไวใ้นย่อหนา้ท่ี 58.2 มาใชใ้นการวดัมูลค่าของสินทรพัยใ์ดๆ 

ท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

155.2.2 เปิดเผยขอ้มูล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกบั (1) จ านวนท่ีเพิ่มข้ึน          

ท่ียงัไม่ไดร้บัรู ้และ (2) จ านวนท่ีรบัรูใ้นงวดปัจจุบนั  

155.2.3 จ ากดัการรบัรูผ้ลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัย             

ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไว ้(ยกเวน้ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีติดลบ) ดงันี้  หากจะรบัรูผ้ล

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตามย่อหนา้ท่ี 92 

และ 93 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลก าไรนั้นไดม้ากเท่ากบัผลก าไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ียงัไม่ไดร้บัรูส้ะสมสุทธิ (ก่อนการรบัรูผ้ลก าไร

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยันั้น) ท่ีเกินกว่าส่วนของ

หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง   ท่ียงัไม่ไดร้บัรู ้และ 

155.2.4 รวมถึงส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งของหนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงท่ียงัไม่ไดร้บัรูใ้นการวดั

มูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนภายหลงัท่ีเกิดจากการช าระผลประโยชนห์รือการลด

ขนาดโครงการลง 

ถา้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงนอ้ยกว่าหนี้ สินท่ีควรรบัรู ้ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายบญัชีเดิมของ

กิจการ กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงนั้นทนัทีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรุง 2552) เร่ือง 

นโยบายบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
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155.3 รบัรูส่้วนเพิม่ดงักล่าวโดยปรบักบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2554 

(กรณีท่ีกิจการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มาใชเ้ป็นครั้งแรกในปี 2554) 

155.4 รบัรูส่้วนเพิม่ดงักล่าวโดยใชวิ้ธีปรบัยอ้นหลงั 

156. เมื่อน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้คร้ังแรก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีจะรวมทั้งผล

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมดที่เกดิข้ึนในงวดก่อนแม้ว่าจะ

อยู่ในขอบเขตร้อยละ 10 ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 92   

ตวัอย่างของย่อหนา้ท่ี 154 ถึง 156 

ณ 31 ธนัวาคม  2541 งบแสดงฐานะการเงินของกจิการรวมหนี้สนิเงินบ านาญไว้ 100  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2542 กจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้โดยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้ เป็น 1,300 และมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการเป็น 1,000   

วันที่ 1 มกราคม 2536 กจิการได้ปรับปรุงเงินบ านาญ (ต้นทุนส าหรับผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้เป็นสทิธขิาด คือ 160 และ

ค่าเฉล่ียของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่ดังกล่าวจนกระทั่งมีสทิธขิาด คือ 10 ปี) 

ผลกระทบในช่วงการเปล่ียนแปลงมีดังน้ี  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน  1,300 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (1,000) 

หัก   ต้นทุนบริการในอดีตที่จะรับรู้ในงวดหลัง (160 X 4/10) (64) 

หนี้สนิในช่วงการเปล่ียนแปลง 236 

หน้ีสนิที่รับรู้แล้ว 100 

หน้ีสนิที่เพ่ิมข้ึน 136 

กจิการอาจเลือกรับรู้จ านวนที่เพ่ิม 136 ทนัทหีรือภายใน 5 ปีกไ็ด้ แต่การเลือกนั้นไม่สามารถเพิกถอนได้ 

ณ 31 ธันวาคม 2542 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการบัญชีนี้ คือ 1,400 และมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์โครงการคือ 1,050 ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสทุธิที่ยังไม่ได้รับรู้

ตั้งแต่วันที่มีการใช้มาตรฐานการบัญชีนี้ คือ 120 อายุงานเฉล่ียที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการคือ 8 

ปี กจิการเลือกใช้นโยบายการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดโดย

ทนัท ีตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 93 

ผลกระทบของข้อจ ากดัในย่อหน้าที่ 155.2.3 เป็นดังนี้  

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสะสมสทุธทิี่ยังไม่ได้รับรู้ 120  

ส่วนของหนี้สนิในช่วงการเปล่ียนแปลงที่ยังไม่ได้รับรู้  (136*4/5) (109) 

ก าไรที่รับรู้ ได้มากที่สดุ (ตามย่อหน้าที่ 155.2.3) 11 

 

วนัถอืปฏิบติั 
157. มาตรฐานการบัญชีนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่ที่เจาะจงในย่อหน้าที่ 159 และ 159ก และสนับสนุนให้ถือปฏิบัติได้

ก่อนบังคับใช้  



 

54 

158. ย่อหน้าน้ีไม่ใช้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในประเทศไทย 

159.–159ง (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

160. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งก าหนดให้ใช้การเปล่ียนแปลงทางบัญชีโดยใช้วิธีปรับย้อนหลัง 

ยกเว้นกิจการต้องเปิดเผยจ านวนที่ก าหนดตามย่อหน้าที่  120ก (16) โดยกิจการต้องปฏิบัติ ต่อ 

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปเมื่ อเร่ิมน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาใช้ตาม 

ย่อหน้าที่ 120ก 

161. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้แก้ไขค านิยามใน

มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ นอกจากน้ียังมีการแก้ไขย่อหน้าที่ 93ก ถึง 93ง ย่อหน้าที่ 106 (ตัวอย่าง) 

และย่อหน้าที่ 120ก กิจการต้องถือปฎิบัติตามที่มีการแก้ไขส าหรับงวดประจ าปีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2554 หากกิจการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนอ 

งบการเงิน มาใช้ก่อนวันถือปฎิบัติ กจิการต้องน าการแก้ไขดังกล่าวมาใช้กบังวดนั้นด้วย  
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างประกอบ 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพือ่แสดงตวัอย่างเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

ข้อความบางส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงินแสดงไว้เพ่ือให้เหน็ผลกระทบของรายการ    

ที่อธิบายด้านล่าง ข้อความเหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลและการน าเสนอ       

งบการเงินทั้งหมดตามมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ 

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

ข้อมูลต่อไปน้ีเป็นข้อมูลของโครงการผลประโยชน์ที่จัดให้มีกองทุน สมมติว่ารายการทั้งหมดเกิดขึ้ น ณ สิ้นปี

เพ่ือให้การค านวณดอกเบี้ยง่ายขึ้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันและมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการเท่ากับ 

1,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสทุธิ

ที่ยังไม่รับรู้  ณ วันน้ันเท่ากบั 140 บาท 

    

 25X1 25X2 25X3 

อตัราคิดลด ณ ต้นปี 10.0% 9.0% 8.0% 

อตัราผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ ณ ต้นปี 12.0% 11.1% 10.3% 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 130 140          150 

ผลประโยชน์ที่จ่าย 150      180          190 

เงินสมทบที่จ่าย                     90 100          110 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ 31 ธนัวาคม 1,141   1,197 1,295  

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ ณ 31 ธนัวาคม 1,092   1,109 1,093  

 อายุงานเฉล่ียที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงาน (ปี) 10 10 10 

ในปี 25X2 กิจการแก้ไขโครงการเพ่ือให้ผลประโยชน์เพ่ิมเติมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25X2 มูลค่า

ปัจจุบัน  ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 ของผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนของการให้บริการโดยพนักงานก่อนวันที่  

1 มกราคม 25X2 ที่เป็นสิทธิขาดแล้วเท่ากับ 50 บาท และส าหรับผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดเท่ากับ  
30 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 กิจการประมาณระยะเวลาโดยเฉล่ียที่ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นสิทธิขาด 

จะกลายเป็นสิทธิขาดคือ 3 ปี ดังน้ัน ต้นทุนบริการในอดีตที่เกิดจากผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสทิธิขาดที่เพ่ิมข้ึน 

จะรับรู้ โดยวิธเีส้นตรงตลอด 3 ปี  ต้นทุนบริการในอดีตที่เกดิจากผลประโยชน์ที่เป็นสทิธขิาดที่เพ่ิมข้ึนจะรับรู้ทนัท ี

(ตามย่อหน้าที่ 96 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้) กิจการใช้นโยบายการรับรู้ ผลก าไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยตามข้อก าหนดข้ันต ่าตามย่อหน้าที่ 93  
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การเปลีย่นแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัและมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ 

ข้ันตอนแรกคือสรุปการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 

เพ่ือใช้ก าหนดจ านวนของผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับงวด  

ดังแสดงข้างล่างนี้  

 
 25X1 25X2 25X3 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน วันที่ 1 มกราคม 1,000  1,141  1,197  

ต้นทุนดอกเบี้ย 100  103  96  

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 130  140  150  

ต้นทุนบริการในอดตี- ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสทิธขิาด   - 30           -  

ต้นทุนบริการในอดตี-ผลประโยชน์ที่เป็นสทิธขิาด - 50           -  

ผลประโยชน์ที่จ่าย   (150)       (180)      (190) 

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ของภาระผูกพัน (ยอดที่ท  าให้ดุล)       61       (87)         42 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน วันที่ 31 ธนัวาคม   1,141       1,197     1,295  

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ วันที่ 1 มกราคม 1,000  1,092  1,109  

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ      120          121         114  

เงินสมทบ 90         100         110  

ผลประโยชน์ที่จ่าย (150)                  (180)      (190)  

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ประกนัภัยจากสนิทรัพย์โครงการ (ยอดที่ท  าให้ดุล)        32      (24)       (50)  

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ วันที่ 31 ธนัวาคม 

 

   1,092      1,109      1,093  

ขอ้จ ากดัของขอบเขต 

ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นการก าหนดข้อจ ากัดของขอบเขต และเปรียบเทียบข้อจ ากัดของขอบเขตนี้ กับผลก าไรและ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสะสมที่ยังไม่ได้รับรู้  เพ่ือก าหนดจ านวนผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิที่จะรับรู้ ในงวดถัดไป ตามย่อหน้าที่ 92 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ข้อจ ากดัของขอบเขตน้ีคือ จ านวนที่มากกว่าของรายการต่อไปน้ี 

1. ร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันก่อนหักสนิทรัพย์โครงการ และ 

2. ร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ 
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ขอบเขตดังกล่าว และผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้แล้วและ 

ยังไม่ได้รับรู้ เป็นดังนี้  

    25X1 25X2 25X3 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ประกนัภัยสะสมที่ยังไม่ได้รับรู้สทุธ ิณ วันที่ 1 มกราคม 

  

140 

 

107 

 

170 

ข้อจ ากดัของขอบเขต ณ วันที่ 1 มกราคม        100       114      120 

ส่วนเกนิ (ก)             40           -        50 

       

อายุงานเฉล่ียที่คาดว่าเหลืออยู่ (ปี) (ข)  10 10 10 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

ที่ต้องรับรู้  (ก/ข) 

 

4 

 

- 

 

5 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

ที่ยังไม่ได้รับรู้  ณ วันที่ 1 มกราคม 

140 107 170 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

ส าหรับปี – ภาระผูกพัน 

(61) 87 (42) 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

ส าหรับปี – สนิทรัพย์โครงการ 

      32      (24)     (50) 

รวม    111 170 78 

ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่รับรู้       (4)         -       (5) 

(5) ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

      107      170       73 

จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุน และการวิเคราะหที์เ่กีย่วขอ้ง 

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการก าหนดจ านวนที่จะต้องรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุน และการ

วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 120ก (6) ถึง 120ก(7) และย่อหน้าที่ 120ก(13) ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  (การวิเคราะห์ที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 120ก(3) และย่อหน้าที่ 120ก(5) แสดง

ในภาคผนวกนี้  ภายใต้หัวข้อการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันและของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

โครงการ) ดังนี้  
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    25X1  25X2 25X3 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 

                 

1,141        1,197   1,295 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ   (1,092)    (1,109) (1,093) 

                49             88      202 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 

                     

107 

    

          170 

       

       73 

ต้นทุนบริการในอดตีที่ยังไม่ได้รับรู้  - 

ผลประโยชน์ 

ที่ไม่เป็นสทิธขิาด       -   (20)                  (10)         

หนี้ สินท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน     156   238     265 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน                 

130           140       150 

ต้นทุนดอกเบี้ย                 

100           103         96 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ              

(120)                     (121)     (114) 

ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยสทุธทิี่รับรู้ ในปี              (4)                   -             (5) 

ต้นทุนบริการในอดตี-ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นสทิธิ

ขาด                -         10    10 

ต้นทุนบริการในอดตี-ผลประโยชน์ที่เป็นสทิธขิาด       -            50          - 

ค่าใชจ่้ายท่ีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน    106    182     137 

 

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจากสินทรพัยโ์ครงการ 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ             120           121        114 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยจากสนิทรัพย์โครงการ 

                  

32 

                    

(24) 

            

   (50) 

ผลตอบแทนที่เกดิข้ึนจริงจากสนิทรัพย์โครงการ   152      97     64 
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ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 
ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพือ่เป็นตวัอย่างเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

ข้อความบางส่วนที่น ามาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินจะแสดงวิธีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในกรณีของ

บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลายแบบ ข้อความส่วนนี้ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ

ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลและการน าเสนอตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ไม่ได้แสดงการเปิดเผยของ 

1. นโยบายการบัญชีส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

การน าเสนองบการเงิน) ในย่อหน้าที่ 120ก(1) ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้การเปิดเผยต้อง

รวมนโยบายการบัญชีของกิจการส าหรับการรับรู้ ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยของกจิการ 

2. ค าอธบิายทั่วไปของประเภทของโครงการตามย่อหน้าที่ 120ก(2) 

3. จ านวนที่รับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ย่อหน้าที่ 120ก(8) และย่อหน้าที่ 120ก(9)) 

4. ค าอธบิายเกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ที่คาดไว้โดยรวมตามย่อหน้าที่  120ก(12)   

5. ผลประโยชน์ของพนักงานที่ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารส าคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล้เกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั) 

6. ผลประโยชน์ของพนักงานที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ)์ 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน  

จ านวนเงินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  

 โครงการ 

ผลประโยชน์บ านาญ 

ผลประโยชน์ค่ารักษา 

พยาบาลหลังออกจากงาน 

 25X2 25X1 25X2 25X1 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่จัดให้มีกองทุน  20,300       17,400     -        -  

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (18,420)     (17,280)         -         - 

     1,880          120           -           - 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน  2,000   1,000   7,337       6,405 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 

 

    (1,605) 

 

   840 

 

    (2,707) 

 

     (2,607)         

ต้นทุนบริการในอดตีที่ยังไม่ได้รับรู้        (450)     (650)              -                 -  

หนี้สนิสทุธิ        1,825      1,310        4,630         3,798 

จ านวนในงบแสดงฐานะการเงิน     

หนี้สนิ 1,825 1,400 4,630 3,798 

สนิทรัพย ์            -        (90)  -     - 

หนี้สนิสทุธิ     1,825      1,310  4,630     3,798 
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สนิทรัพย์โครงการบ านาญได้รวมหุ้นสามัญที่ออกโดย (ช่ือของกิจการที่เสนอรายงาน) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 

317 (25X1: 281) นอกจากนี้ สนิทรัพย์โครงการได้รวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ครอบครองโดย (ช่ือของกิจการที่

เสนอรายงาน) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 200 (25X1:185) 

จ านวนที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนมีดังนี้  

 
โครงการ 

ผลประโยชน์บ านาญ 

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 

หลังออกจากงาน 

         25X2        25X1         25X2           25X1 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 850 750 479 411 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 950 1,000 803 705 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ (900) (650) - - 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสทุธทิี่รับรู้ ในปี 

 

(70) 

 

(20) 

 

150 

 

140 

ต้นทุนบริการในอดตี 200 200 - - 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการลดขนาดโครงการลง          

และการช าระผลประโยชน์ 

 

      175 

 

     (390) 

 

         - 

 

        - 

รวม (รวมถึงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน)     1,205        890   1,432  1,256 

ผลตอบแทนที่เกดิข้ึนจริงจากสนิทรัพย์โครงการ        600     2,250          -         - 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ มีดังนี้  

 
โครงการ 

ผลประโยชน์บ านาญ 

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 

หลังออกจากงาน 

     25X2     25X1      25X2         25X1 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกมา 18,400 11,600 6,405 5,439 

ต้นทุนบริการ 850 750 479 411 

ต้นทุนดอกเบี้ย 950 1,000 803 705 

     25X2     25X1      25X2         25X1 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

2,350 950 250 400 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการลดขนาดโครงการลง (500) - - - 

หนี้สนิลดลงจากการช าระ - (350) - - 

หนี้สนิที่รับมาจากการรวมธุรกจิ - 5,000 - - 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของโครงการต่างประเทศ 900 (150) - - 

ผลประโยชนท์ี่จ่าย      (650)     (400)     (600)      (550) 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกไป    22,300   18,400     7,337      6,405 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการมีดังนี้  

 โครงการผลประโยชน์บ านาญ 

 25X2 25X1 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการยกมา 17,280 9,200 

ผลตอบแทนที่คาดไว้ 900 650 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย (300) 1,600 

สนิทรัพย์ที่น าไปช าระ (400) - 

เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ 700 350 

สนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ - 6,000 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของโครงการต่างประเทศ 890 (120) 

ผลประโยชน์ที่จ่าย (650) (400) 

 18,420 17,280 

 

กลุ่มคาดว่าจะสมทบเงิน 900 เข้าโครงการผลประโยชน์บ านาญในปี 25X3 

ประเภทหลักของสนิทรัพย์โครงการเป็นร้อยละของสนิทรัพย์โครงการทั้งหมดมีดังนี้  

 25X2 25X1 

ตราสารทุนยุโรป 30% 35% 

ตราสารทุนอเมริกาเหนือ 16% 15% 

หุ้นกู้ยุโรป 31% 28% 

หุ้นกู้อเมริกาเหนือ 18% 17% 

อสงัหาริมทรัพย์ 5% 5% 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ส  าคัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (แสดงด้วย

ค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก) มีดังนี้  

             25X2          25X1 

อตัราคิดลด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม        5.0% 6.5% 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม        5.4%           7.0% 

เงินเดือนในอนาคตที่เพ่ิมข้ึน 5% 4% 

เงินบ านาญในอนาคตที่เพ่ิมข้ึน 3% 2% 

สดัส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ 30% 30% 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิมข้ึนประจ าปี 8% 8% 

การเปล่ียนแปลงสงูสดุในอนาคตของผลประโยชน์การดูแลสขุภาพระดับ

ภาครัฐ 
3% 2% 

อตัราแนวโน้มต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สมมติมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ   

โดยการเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 ของอตัราแนวโน้มต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สมมติข้ึนจะเกดิผลกระทบดังนี้  

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

ผลกระทบต่อผลรวมของต้นทุนบริการและต้นทุนดอกเบี้ย       190 (150) 

ผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ์     1,000 (900) 
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จ านวนเงินของรายการปีปัจจุบันและ 4 ปีย้อนหลัง มีดังนี้   

โครงการผลประโยชนบ์ านาญ   

 25X2    25X1 25X0 25w9 25w8 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (22,300) (18,400) (11,600) (10,582) (9,144) 

สนิทรัพย์โครงการ  18,420   17,280 9,200 8,502 10,000 

ส่วนเกนิ (ส่วนขาด)  (3,880) (1,120) (2,400) (2,080) 856 

การปรับปรงุหนี้สนิโครงการตามประสบการณ ์ (1,111)     (768) (69) 543 (642) 

การปรับปรุงสนิทรัพย์โครงการตามประสบการณ ์    (300)   1,600 (1,078) (2,890) 2,777 

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

    25X2      25X1      25X0     25w9    25w8 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์   7,337      6,405      5,439      4,923    4,221 

การปรับปรุงหนี้สนิโครงการตาม

ประสบการณ์ 

 (232)        829         490      (174)    (103) 

นอกจากนี้ กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่ให้บ านาญซึ่งเช่ือมโยงกับเงินเดือนเดือน

สดุท้ายและจัดหาเงินทุนโดยเป็นการจ่ายเงินเข้าสมทบโครงการในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายเมื่อ

พนักงานลาออก ในทางปฏิบัติกลุ่มไม่สามารถก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของกลุ่มหรือต้นทุนบริการ

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องได้ เน่ืองจากโครงการดังกล่าวค านวณภาระผูกพันบนพ้ืนฐานที่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจาก

เกณฑ์ที่ใช้ในงบการเงินของ (กิจการที่เสนอรายงาน) (ให้อธิบายเกณฑ์ดังกล่าว) ตามเกณฑ์นั้น งบการเงินของ

โครงการดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25X0 แสดงหน้ีสนิที่ยังไม่จ่ายเข้ากองทุนเท่ากับ 27,525 หน้ีสนิที่ยัง

ไม่จ่ายเข้ากองทุนจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินในอนาคตโดยนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้มีสมาชิกประมาณ 

75,000 ราย โดยที่ 5,000 รายเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานของ (ช่ือกจิการที่เสนอรายงาน) หรือเป็น

ผู้ที่พนักงานให้การอุปการะ ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนซึ่งเท่ากับเงินสมทบที่ครบก าหนดส าหรับปีและ 

ไม่รวมในจ านวนข้างต้นมีจ านวนเท่ากับ 230 (25X1:215) เงินสมทบในอนาคตของกลุ่มอาจเพ่ิมขึ้นอย่างเป็น

สาระส าคัญถ้ากจิการอื่นถอนตัวจากโครงการนี้  
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างการปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่58ก 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพือ่เป็นตวัอย่างเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

ประเด็น 

ย่อหน้าที่ 58 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดเพดานของสนิทรัพย์โครงการผลประโยชน์ที่รับรู้ ได้ดังนี้  

58. จ านวนท่ีก าหนดไดจ้ากย่อหนา้ท่ี 54 อาจเป็นตวัเลขติดลบ (ซ่ึงหมายถึงสินทรพัย)์ กิจการตอ้งวดัค่า

ของสินทรพัยด์งักล่าวตามมูลค่าท่ีต า่กว่าระหว่างรายการใดรายการหนึง่ดงันี้  

58.1 จ านวนท่ีก าหนดไดจ้ากย่อหนา้ท่ี 54 (คือ ส่วนเกนิ/ส่วนขาดของโครงการ บวก (หัก) ผล (ก าไร) 

ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้)  

58.2 ผลรวมของ 

58.2.1 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสะสมสุทธิท่ียงัไม่ได้

รบัรูแ้ละตน้ทุนบริการในอดีต (ตามย่อหนา้ท่ี 92 ถึง 93 และย่อหนา้ท่ี 96) และ 

58.2.2 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีอยู่ในรูปของเงินท่ีได้รับคืนจาก

โครงการ หรือการลดเงินสมทบท่ีจะจ่ายในอนาคตของโครงการ มูลค่าปัจจุบนั

ดงักล่าวก าหนดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีก าหนดในย่อหนา้ท่ี 78 

หากไม่มีย่อหน้าที่ 58ก (ดูด้านล่าง) ย่อหน้าที่ 58.2.1 จะส่งผลให้เกดิเหตุการณด์ังนี้   

การชะลอการรับรู้ผล (ก าไร) ขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยในการค านวณจ านวน

เงินที่ระบุตามย่อหน้าที่ 54 บางคร้ังท าให้ต้องรับรู้ผลก าไร (ขาดทุน) ในก าไรหรือขาดทุน 

ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงผลกระทบของการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 58 โดยไม่มีย่อหน้าที่ 58ก โดยสมมติว่านโยบาย

การบัญชีของกิจการไม่รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในขอบเขต 

และทยอยตัดจ าหน่ายผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่อยู่นอกขอบเขต 

(ไม่ว่าจะมีการใช้ขอบเขตหรือไม่นั้นไม่ส าคัญ ประเดน็เกดิเมื่อมีการชะลอการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 54) 

ตัวอย่าง 1  

 ก ข ค ง = ก+ค จ = ข+ค 

ฉ = ค่าท่ีต า่

กว่าระหว่าง 

ง กบั จ 

ช 

ปี ส่วนเกนิของ

โครงการ 

ผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิ

ที่มี 

(ย่อหน้าที่ 

58.2.2) 

ผลขาดทุนที่

ยังไม่รับรู้

ตามย่อ

หน้าที่ 54 

ย่อหน้าที่ 

54 

ย่อหน้าที่ 

58.2 

เพดานของ

สนิทรัพย์  

ซึ่งหมายถึง

สนิทรัพย์ 

ที่รับรู้ 

ผลก าไร 

ที่รับรู้ 

ในปีที่ 2 

1 100 0 0 100 0  0 - 

2 70 0 30 100 30 30   30 

 



 

64 

สิ้นปีที่ 1 โครงการมีส่วนเกินจ านวน 100 (ในคอลัมน์ ข ในตารางข้างต้น) แต่ไม่มีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

คงเหลือให้กจิการ ไม่ว่าจากการได้รับเงินคืนหรือการลดการจ่ายสมทบในอนาคต (คอลัมน์ ข) และไม่มีผลก าไร

และขาดทุน ที่ยังไม่รับรู้ ตามย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ดังนั้น หากไม่มีเพดานของสินทรัพย์ กิจการจะรับรู้

สนิทรัพยจ์ านวน 100 ซึ่งเท่ากบัจ านวนเงินที่ระบุตามย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ง) เพดานของสนิทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 

58 ช่วยจ ากดัสนิทรัพย์ให้เป็นศูนย์ (คอลัมน ์ฉ) 

ในปีที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 30 ท าให้ส่วนเกิน

ลดลงจาก 100 เป็น 70 (คอลัมน์ ก) ซึ่งชะลอการรับรู้ ไว้ตามย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ดังนั้นหากไม่มีเพดาน

ของสินทรัพย์บริษัทจะรับรู้ จ านวนเงิน 100 (คอลัมน์ ง) เป็นสินทรัพย์ เพดานของสินทรัพย์หากไม่มีย่อหน้าที่ 

58ก จะเท่ากบั 30 (คอลัมน์ จ) กจิการจะรับรู้สนิทรัพย์จ านวน 30 (คอลัมน ์ฉ) ซึ่งท าให้เกิดผลก าไรเป็นรายได้ 

(คอลัมน ์ช) แม้ว่าสิ่งที่เกดิข้ึนทั้งหมดคือการลดลงของส่วนเกนิที่กจิการจะไม่ได้รับประโยชน์ 

ผลกระทบทางตรงข้ามเกดิขึ้นได้กบัผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นกัน (ตราบ

เท่าที่ผลก าไรดังกล่าวลดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสะสมที่ยังไม่รับรู้) 

ย่อหนา้ที ่58ก 

ย่อหน้าที่ 58ก ห้ามการรับรู้ผลก าไร (ขาดทุน) ที่เกดิข้ึนจากต้นทุนบริการในอดตี และผลขาดทุน (ก าไร) จาก

การประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยเท่านั้น 

58ก  การปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 58 ต้องไม่ท าให้กิจการรับรูผ้ลก าไรเพียงเพราะมีผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัหรือตน้ทุนบริการในอดีตในงวดปัจจุบนั หรือรบัรูผ้ล

ขาดทุนเพียงเพราะมีผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในงวดปัจจุบนั 

กิจการจึงตอ้งรบัรูร้ายการต่อไปนี้ ทนัทีภายใตย่้อหนา้ท่ี 54 หากรายการดงักล่าวเกิดข้ึนในขณะท่ี            

มีการก าหนดสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ท่ี 58.2 

(1) ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบังวดปัจจุบนั และ

ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรบังวดปัจจุบนั หากผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณดงักล่าวเกิน

กว่าการลดลงของมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 58.2.2 

หากมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้ึน ผลขาดทุนสุทธิ

จากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดส าหรบังวดปัจจุบนั และตน้ทุน

บริการในอดีตส าหรบังวดปัจจุบนัทั้งหมดตอ้งรบัรูท้นัทีตามย่อหนา้ท่ี 54 

(2) ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสุทธิส าหรบังวดปัจจุบนัหลงัหกั

ตน้ทุนบริการในอดีตของงวดปัจจุบนั หากผลก าไรสุทธิจากการประมาณดงักล่าวเกินกว่าการ

เพิ่มข้ึนของมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในย่อหนา้ท่ี 58.2.2 หากมูลค่า

ปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง ผลก าไรจากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสุทธิส าหรบังวดปัจจุบนัหลงัหกัตน้ทุนบริการในอดีตของ

งวดปัจจุบนัทั้งหมดตอ้งรบัรูท้นัทีตามย่อหนา้ท่ี 54 
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ตวัอย่าง 

ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงผลของการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 58ก โดยสมมติเหมือนตัวอย่างข้างต้นว่านโยบายการบัญชี

ของกจิการไม่รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยในขอบเขต และทยอย

ตัดจ าหน่าย ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อยู่นอกขอบเขต  

เพ่ือความสะดวกจะไม่ค านึงถึงการตัดจ าหน่ายผลก าไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้นอกขอบเขตในตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 1 (ต่อ) – การปรับปรุงเมื่อมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และไม่มี

การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่มีอยู่ 

 ก ข ค ง = ก+ค จ = ข+ค 

ฉ = ค่าท่ีต า่

กว่าระหว่าง  

ง กบั จ 

ช 

ปี ส่วนเกนิของ

โครงการ 

ผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิ

ที่มี 

(ย่อหน้าที่ 

58.2.2) 

ผลขาดทุนที่

ยังไม่รับรู้

ตามย่อ

หน้าที่ 54 

ย่อหน้าที่ 

54 

ย่อหน้าที่ 

58.2 

เพดานของ

สนิทรัพย์ ซึ่ง

หมายถึง

สนิทรัพย์ 

ที่รับรู้ 

ผลก าไร 

ที่รับรู้ 

ในปีที่ 2 

1 100 0 0 100 0 0 - 

2 70 0 0 70 0 0 0 

 

ข้อเทจ็จริงเป็นไปตามตัวอย่างที่ 1 ก่อนหน้านี้  การปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 58ก ท าให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ที่มีให้กิจการ
3
ไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมด

จ านวน 30 จึงรับรู้ทนัทตีามย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ง) เพดานของสนิทรัพย์ยังเป็นศูนย์ (คอลัมน์ ฉ) และไม่มี

ผลก าไรที่ต้องรับรู้ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 30 จะรับรู้ทันทีแต่หัก

กลบด้วยการลดลงของผลกระทบต่อเพดานของสนิทรัพย์ 

 

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะ

การเงินตามย่อหนา้ท่ี 54 

(คอลมัน ์ง ขา้งตน้) 

ผลกระทบต่อเพดาน 

ของสินทรพัย ์

เพดานของสินทรพัย ์

(คอลมัน ์ฉ ขา้งตน้) 

ปี 1 100 (100) 0 

ปี 2 70 (70) 0 

ผลก าไร (ขาดทุน) (30) 30 0 

จากตัวอย่างข้างต้นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้แก่กิจการไม่เปล่ียนแปลง การปฏิบัติตาม

ย่อหน้าที่ 58ก มีความซับซ้อนข้ึนหากมีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้

กจิการ ดังตัวอย่างต่อไป 

                                                           
3
 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่มีให้กจิการใช้เพ่ือเรียกผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 58.2.2 
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ตัวอย่าง 2 – การปรับปรุงเมื่อมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการลดลง

ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

 ก ข ค ง = ก+ค จ = ข+ค 

ฉ = ค่าท่ีต า่

กว่าระหว่าง   

ง กบั จ 

ช 

ปี ส่วนเกนิของ

โครงการ 

ผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิ

ที่มี 

(ย่อหน้าที่ 

58.2.2) 

ผลขาดทุนที่

ยังไม่รับรู้ตาม

ย่อหน้าที่ 54 

ย่อหน้าที่ 

54 

ย่อหน้าที่ 

58.2 

เพดานของ

สนิทรัพย์ ซึ่ง

หมายถึง

สนิทรัพย์ 

ที่รับรู้ 

ผลก าไร 

ที่รับรู้ 

ในปีที่ 2 

1 60 30 40 100 70 70 - 

2 25 20 50 75 70 70 0 

 
ณ สิ้นปีที่ 1 โครงการมีส่วนเกินจ านวน 60 (ในคอลัมน์ ก) และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการจ านวน 

30 (คอลัมน์ ข) ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จ านวน 40 ตามย่อหน้าที่ 54
4
 (คอลัมน์ ค) ดังนั้น หากไม่มีเพดานของ

สนิทรัพย์ กิจการจะรับรู้สนิทรัพย์เท่ากับ 100 (คอลัมน์ ง) แต่เพดานของสนิทรัพย์จ ากัดสนิทรัพย์ให้เป็น 70 

(คอลัมน ์ฉ) 

ในปีที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 35 จึงท าให้ส่วนเกิน

ลดลงจาก 60 เป็น 25 (คอลัมน์ ก) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการลดลง 10 จาก 30 เป็น 20 

(คอลัมน ์ข) จากการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 58ก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

จ านวน 35 วิเคราะห์ได้ดังนี้  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เท่ากับการลดลงของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

10 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่เกินกว่าการลดลงของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

25 

 

ตามย่อหน้าที่ 58ก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 25 รับรู้ทันทีตาม 

ย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน ์ง) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ลดลง 10 รวมอยู่ในผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่รับรู้ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

เป็น 50 (คอลัมน ์ค) เพดานของสนิทรัพย์จึงยังคงเท่ากบั 70 (คอลัมน ์จ) และไม่มีผลก าไรที่รับรู้ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 25 ให้รับรู้ทันท ีแต่หัก

กลบด้วยผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ที่ลดลง 

                                                           
4
 การใช้ย่อหน้าที่ 58ก ท าให้มีการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยบางส่วนที่ชะลอ

ออกไปตามย่อหน้าที่ 54 และส่งผลให้รวมในการค านวณเพดานของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยสะสมที่ยังไม่รับรู้ (ซ่ึงได้สะสมเพ่ิมในขณะที่จ านวนเงินตามย่อหน้าที่ 58.2 ยังต ่ากว่าจ านวนเงินตาม

ย่อหน้าที่ 54) จะไม่รับรู้ทันทีจ านวนเงินตามย่อหน้าที่ 58.2 เร่ิมต ่ากว่า ในทางตรงกันข้าม การรับรู้ จ านวนดังกล่าวจะยังคง 

ชะลอออกไปตามนโยบายการบัญชีของกจิการ ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้สะสมในตัวอย่างน้ีคือผลขาดทุนซ่ึงชะลอการรับรู้ถึงแม้ได้ใช้

ย่อหน้าที่ 58ก แล้ว 
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 สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะ

การเงินตามย่อหนา้ท่ี 54 

(คอลมัน ์ง ขา้งตน้) 

ผลกระทบต่อเพดาน 

ของสินทรพัย ์

เพดานของสินทรพัย ์

(คอลมัน ์ฉ ขา้งตน้) 

ปี 1 100 (30) 70 

ปี 2 75 (5) 70 

ผลก าไร (ขาดทุน) (25) 25 0 

 

ตัวอย่าง 3 – การปรับปรุงเมื่อมีผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิที่มใีห้กจิการลดลง 

 ก ข ค ง = ก+ค จ = ข+ค 

ฉ = ค่าท่ีต า่

กว่าระหว่าง  

ง กบั จ 

ช 

ปี ส่วนเกนิของ

โครงการ 

ผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิ

ที่มี 

(ย่อหน้าที่ 

58.2.2) 

ผลขาดทุนที่

ยังไม่รับรู้

ตามย่อ

หน้าที่ 54 

ย่อหน้าที่ 

54 

ย่อหน้าที่ 

58.2 

เพดานของ

สนิทรัพย์ ซึ่ง

หมายถึง

สนิทรัพย์ 

ที่รับรู้ 

ผลก าไร 

ที่รับรู้ 

ในปีที่ 2 

1 60 30 40 100 70 70 - 

2 110 25 40 150 65 65 (5) 

ณ สิ้นปีที่ 1 โครงการมีส่วนเกิน 60 (ในคอลัมน์ ข) และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการมีจ านวน 30 

(คอลัมน ์ข) ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้มีจ านวน 40 ตามย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ซึ่งเกิดก่อนค านึงถึงเพดานของ

สนิทรัพย์ ดังนั้น หากไม่มีเพดานของสนิทรัพย์ กิจการจะรับรู้สนิทรัพย์ 100 (คอลัมน์ ง) เพดานของสนิทรัพย์

จ ากดัสนิทรัพย์ให้เป็นเพียง 70 (คอลัมน ์ฉ) 

ในปีที่ 2 โครงการมีผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 50 ท าให้ส่วนเกินเพ่ิมขึ้นจาก 

60 เป็น 110 (คอลัมน ์ก) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่มีให้กจิการลดลง 5 (คอลมัน์ ข) การปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 

58ก ไม่มีการเพ่ิมขึ้นของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการ ดังนั้น ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมด 50 (คอลัมน์ ง) จึงรับรู้ทนัทตีามย่อหน้าที่ 54 และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่รับรู้

ตามย่อหน้าที่ 54 ยังเท่ากับ 40 (คอลัมน์ ค) เพดานของสนิทรัพย์ลดลงเป็น 65 เพราะการลดลงของประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการลดลงนั้นไม่ใช่ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดไว้จึงไม่สามารถชะลอการรับรู้ ได้ 

ผลลัพธ์ที่ได้ ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 50 ให้รับรู้ทันท ีแต่หักกลบ

ด้วยผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนด้วยจ านวนที่มากกว่า 

 สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะ

การเงินตามย่อหนา้ท่ี 54 

(คอลมัน ์ง ขา้งตน้) 

ผลกระทบต่อเพดาน 

ของสินทรพัย ์

เพดานของสินทรพัย ์

(คอลมัน ์ฉ ขา้งตน้) 

ปี 1 100 (30) 70 

ปี 2 150 (85) 65 

ผลก าไร (ขาดทุน) 50 (55) (5) 
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ในตัวอย่างที่ 2 และ 3 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการลดลง อย่างไรกด็ี ตัวอย่างที่ 2 ไม่มีการรับรู้ผล

ขาดทุนขณะที่ตัวอย่างที่ 3 รับรู้ ผลขาดทุน ผลแตกต่างของแนวปฏิบัติเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติต่อการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ก่อนใช้ย่อหน้าที่ 58ก ย่อหน้าที่ 58ก  

มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือป้องกันการรับรู้ ผลก าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนบริการในอดีตหรือผล(ขาดทุน) ก าไร  

จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย ผลลัพธ์อื่นที่เป็นไปได้ของการชะลอการรับรู้และเพดานของ

สนิทรัพยจ์ะไม่เปล่ียนแปลงจากการใช้ย่อหน้าที่ 58ก 

ตัวอย่าง 4 – การปรับปรุงในงวดที่เพดานของสนิทรัพย์โครงการไม่มีผลกระทบแล้ว 

 ก ข ค ง = ก+ค จ = ข+ค 

ฉ = ค่าท่ีต า่

กว่าระหว่าง ง 

กบั จ 

ช 

ปี ส่วนเกนิของ

โครงการ 

ผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิ

ที่มี 

(ย่อหน้าที่ 

58.2.2) 

ผลขาดทุนที่

ยังไม่รับรู้

ตามย่อ

หน้าที่ 54 

ย่อหน้าที่ 

54 

ย่อหน้าที่ 

58.2 

เพดานของ

สนิทรัพย์ ซึ่ง

หมายถึง

สนิทรัพย์ 

ที่รับรู้ 

ผลก าไร 

ที่รับรู้ 

ในปีที่ 2 

1 60 25 40 100 65 65 - 

2 (50) 0 115 65 115 65 0 

ณ สิ้นปีที่ 1 โครงการมีส่วนเกิน 60 (ในคอลัมน์ ก) และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการจ านวน 25 

(คอลัมน์ ข) ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้  40 ตามย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ที่เกิดข้ึนก่อนค านึงถึงเพดานของ

สนิทรัพย์ ดังนั้น หากไม่มีเพดานของสนิทรัพย์ กจิการจะรับรู้สนิทรัพย์ 100 (คอลัมน ์ง) เพดานของสนิทรัพย์จะ

จ ากดัสนิทรัพย์ให้เป็น 65 (คอลัมน์ ฉ) 

ในปีที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 110 ท าให้ส่วนเกินลดลง

จาก 60 เป็นส่วนขาด 50 (คอลัมน์ ก) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการลดลงจาก 25 เป็น 0 (คอลัมน์ 

ข) เพ่ือการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 58ก กจิการต้องค านวณว่าผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยเกิดขึ้ นเท่าใดในขณะที่สินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ค านวณตามย่อหน้าที่ 58.2 เมื่อส่วนเกิน

กลายเป็นส่วนขาด จ านวนเงินที่ค านวณตามย่อหน้าที่ 54 จะต ่ากว่ายอดรวมสุทธิตามย่อหน้าที่ 58.2 ดังนั้น 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์ตามโครงการ

ผลประโยชน์ค านวณตามย่อหน้าที่ 58.2 จึงเท่ากับผลขาดทุนที่ไปลดส่วนเกินให้เป็นศูนย์ (ซึ่งเท่ากับ 60)  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยวิเคราะห์ได้ดังนี้  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัยที่เกิดข้ึนเมื่อสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

ค านวณตาม  ย่อหน้าที่ 58ข เกดิจาก 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ เท่ากับการลดลงของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 
25 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ เกินกว่าการลดลงของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ    

     35 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดข้ึนเมื่อสินทรัพย์ตาม

โครงการผลประโยชน์ค านวณ 

60 

 

ตามย่อหน้าที่ 54 50 

รวมผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย     110 
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ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 58ก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 35 รับรู้

ทนัทตีาม ย่อหน้าที่ 54 (คอลัมน์ ง) ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 75 

(25+50) รวมอยู่ในผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่รับรู้ ซึ่งเพ่ิมขึ้ นเป็น 115 (คอลัมน์ ค) จ านวนเงินที่ค านวณตาม 

ย่อหน้าที่ 54 กลายเป็น 65 (คอลัมน์ ง) และตามย่อหน้าที่ 58.2 กลายเป็น 115 (คอลัมน์ จ) สนิทรัพย์ที่รับรู้

เป็นจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างจ านวนทั้งสองจึงเท่ากับ 65 (คอลัมน์ ฉ) และไม่มีผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ต้องรับรู้  

(คอลัมน ์ช) 

ผลลัพธท์ี่ได้คือ ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 35 ให้รับรู้ทนัท ีแต่หักกลบด้วย

ผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ที่ลดลง 

 สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะ

การเงินตามย่อหนา้ท่ี 54 

(คอลมัน ์ง ขา้งตน้) 

ผลกระทบต่อเพดาน 

ของสินทรพัย ์

เพดานของสินทรพัย ์

(คอลมัน ์ฉ ขา้งตน้) 

ปี 1 100 (35) 65 

ปี 2 65 0 65 

ผลก าไร (ขาดทุน) (35) 35 0 

ขอ้สงัเกต  

1. การปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 58ก ในสถานการณ์ที่มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการ

เพ่ิมขึ้น ต้องระลึกว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่มีอยู่ต้องไม่เกนิส่วนเกนิของโครงการ 

2. ในทางปฏบิัติ การปรับปรุงผลประโยชน์ให้ดีขึ้นท าให้เกดิต้นทุนบริการในอดีตและการเพ่ิมเงินสมทบที่คาดไว้ 

ในอนาคตเน่ืองจากต้นทุนบริการปัจจุบันที่เพ่ิมข้ึนในปีต่อๆ ไป การเพ่ิมข้ึนของเงินสมทบที่คาดไว้ในอนาคต

อาจเพ่ิมผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้กิจการในรูปของการลดการจ่ายสมทบในอนาคต การห้ามรับรู้ผล

ก าไรที่เป็นผลจากต้นทุนบริการในอดีตในงวดปัจจุบันนั้น ไม่ได้ห้ามการรับรู้ผลก าไรเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในท านองเดียวกัน การเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ท  าให้เกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจเพ่ิม

เงินสมทบที่คาดไว้ในอนาคต และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่มีให้กิจการในรูปของการลดลงของเงินสมทบที่

คาดไว้ในอนาคต การห้ามรับรู้ผลก าไรเพียงเพราะเกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยในงวดปัจจุบันไม่เป็นการห้ามรับรู้ผลก าไรเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 
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ภาคผนวก ค 

การปรบัปรุงแกไ้ขมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่ 

การแกไ้ขในภาคผนวกน้ีใหถื้อปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที ่ 

1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีในรอบระยะเวลาบัญชี

ก่อนหนา้การแกไ้ขดงักล่าวจะตอ้งถกูน าไปใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีก่อนหนา้นัน้ดว้ย 

 

การแกไ้ขทีร่วมอยู่ในภาคผนวกเมือ่มาตรฐานการบัญชีน้ีมีการแกไ้ข และประกาศใชใ้นปี 2554 ไดร้วม

เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่1 เรื่อง การปรับใชม้าตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินครั้งแรก (เมื่อมีการประกาศใช)้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  

การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีอ่อกเผยแพร่ 

 


