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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26  

เรือ่ง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการจัดท า 

งบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน โดยใช้กับการบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เพ่ือเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม ไม่ได้ใช้เพ่ือรายงานเร่ืองสิทธิที่มี 

ในผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อออกจากงานต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล และถือว่าโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานเป็นกิจการที่เสนอรายงานแยกต่างหากจากงบการเงินของนายจ้างของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ส าหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่น โครงการเงิน

บ านาญ โครงการเกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องใช้เมื่อมีการจัดท างบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก

งาน และให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับมาใช้กับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออก

จากงาน ตราบที่ไม่ขัดกบัข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

ส าหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจเป็นโครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ หรือ

โครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ กิจการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบ

และเพ่ือจ่ายเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซ่ึงอาจแยกเป็นนิติบุคคลต่างหากหรือไม่กไ็ด้ และอาจมี 

ทรัสตีหรือไม่กไ็ด้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติโดยไม่ค านึงว่ากิจการมีการจัดตั้งเป็นกองทุนหรือ

มีทรัสตีหรือไม่ 

กรณีที่โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานได้น าสินทรัพย์ไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบัญชีและการโอนสินทรัพย์ไปยัง

กองทุนเช่นเดียวกบัโครงการที่ด าเนินการจัดการการลงทุนเอง เว้นแต่สัญญาที่ท  าไว้กับบริษัทประกันภัยใน

นามของผู้เข้าร่วมโครงการคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ  และภาระผูกพันใน

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกนัภัยแต่ผู้เดียว   

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่บังคับใช้กับผลประโยชน์ของการจ้างงานรูปแบบอื่น เช่น 

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างงาน ข้อตกลงการผ่อนจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพักตามอายุงาน 

โครงการเกษียณอายุงานก่อนก าหนดที่จัดต้ังข้ึนเป็นพิเศษหรือโครงการเลิกจ้างแรงงานส่วนเกิน โครงการ

สขุภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมทั้งโครงการกองทุนประกันสังคมที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน

ของรัฐ  
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ค านยิาม 

โครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน หมายถึง ข้อตกลงที่กิจการจะให้ผลประโยชน์แก่ลูกจ้าง

เมื่อสิ้นสดุหรือภายหลังสิ้นสดุการจ้าง (ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินรายปีหรือจ่ายทั้งจ านวน) เมื่อผลประโยชน์หรือ

เงินสมทบน้ันสามารถก าหนด หรือประมาณการได้ล่วงหน้าก่อนการเกษียณอายุ โดยมีเอกสารประกอบ

หรือตามวิธปีฏบัิติของกจิการ  

 โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว ้ (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “โครงการสมทบเงิน”) หมายถึง โครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานซ่ึงผลประโยชน์ที่จ่ายเม่ือออกจากงานก าหนดจากเงินสมทบและผลตอบแทน

ที่ได้จากการน าเงินนั้นไปลงทุน  

 โครงการผลประโยชนที์่ก าหนดไว ้ (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “โครงการผลประโยชน์”) หมายถึง 

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานซ่ึงผลประโยชน์ที่จ่ายเม่ือเกษียณอายุก าหนดโดยอ้างอิงจากสูตรใน

การค านวณซ่ึงโดยทั่วไป คิดจากค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับและ/หรืออายุงานของลูกจ้าง  

 การโอนสินทรพัยไ์ปยงักองทุน หมายถึง การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนซ่ึงแยกต่างหากจาก

กจิการของนายจ้าง เพ่ือให้กองทุนสามารถจ่ายผลประโยชน์เมื่อออกจากงานได้ตามภาระผูกพันในอนาคต  

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานและบุคคลอื่นที่มี

สทิธไิด้รับผลประโยชน์ภายใต้โครงการ  

 สินทรพัยสุ์ทธิทีม่ีไวส้ าหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน ์หมายถึง สินทรัพย์ของโครงการหักด้วยหน้ีสิน

ทั้งสิ้ น นอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอายุตามที่สญัญาไว้  

 มูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไว ้หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากโครงการผลประโยชน์เม่ือ

เกษียณอายุให้แก่ลูกจ้างปัจจุบัน และอดีตลูกจ้างซ่ึงได้ให้บริการแก่กจิการ  

 ผลประโยชนที์่ไดร้บัเป็นสิทธิขาด หมายถึง ผลประโยชน์หรือสิทธิตามเง่ือนไขของโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานที่ไม่ข้ึนกบัเง่ือนไขการจ้างงานต่อเน่ือง 

 ตัวอย่างของผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสทิธขิาดและผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นสิทธขิาด  

 กรณีที ่1 พนักงานท างานกบักจิการเป็นระยะเวลา 5 ปี และคาดว่าจะท างานกับกิจการต่อเน่ืองไป

อีก 10 ปี จนเกษียณอายุ กรณีที่พนักงานลาออกวันน้ี พนักงานจะได้รับผลประโยชน์โดยใช้เกณฑ์ 

การค านวณจากจ านวนปีที่ท  างานกบักจิการเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่กิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี ถือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นสิทธิขาด ส าหรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่กิจการต่อเน่ืองไปอีก 10 ปี ถือว่า

ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นสิทธิขาด เน่ืองจากกิจการจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานเฉพาะกรณีที่

พนักงานท างานกบักจิการต่อเน่ืองไปจนเกษียณอายุ 
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กรณีที่ 2 โครงการผลประโยชน์จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่ท  างานให้แก่กิจการจน

เกษียณอายุเท่าน้ัน ดังน้ัน ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิขาดจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

พนักงานที่ได้รับผลประโยชน์เท่าน้ัน ส าหรับผลประโยชน์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ถือว่า

ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นสิทธิขาด เน่ืองจากผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับเง่ือนไขการจ้างงาน

ต่อเน่ือง 

 ส าหรับกรณีโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานมีผู้ให้การสนับสนุนอื่นนอกเหนือจากนายจ้าง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินของโครงการดังกล่าวด้วย 

. แม้ว่าโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานส่วนใหญ่ก าหนดขึ้ นจากข้อตกลงอย่างเป็นทางการ 

แต่บางโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการแต่มีระดับของภาระผูกพันอันเน่ืองมาจากวิธีปฏิบัติ  

ที่ก  าหนดขึ้นโดยนายจ้าง ในขณะที่บางโครงการอนุญาตให้นายจ้างจ ากัดภาระผูกพันของตนเองภายใต้

โครงการได้ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นการยากที่นายจ้างจะยกเลิกโครงการหากยังมีลูกจ้างอยู่ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัโครงการที่จัดต้ังข้ึนอย่างไม่เป็นทางการเช่นเดียวกนักบัโครงการที่จัดต้ังข้ึนอย่างเป็น

ทางการ ตัวอย่างของโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ เช่น นายจ้างจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

ตามเงินเดือนและจ านวนปีที่ท  างานกับกิจการ แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่พนักงานคาดว่า

จะได้รับผลประโยชน์น้ีเมื่อเกษียณอายุ ถือว่านายจ้างมีภาระผูกพันเกิดขึ้ น เน่ืองจากหากนายจ้างไม่จ่าย

ผลประโยชน์ให้กับพนักงาน จะท าให้กิจการเกิดปัญหากับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและพนักงานที่

เกษียณอายุก่อนหน้านี้  

นอกจากน้ี โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหลายโครงการได้จัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหาก

เพ่ือรับเงินสมทบและจ่ายเงินผลประโยชน์ กองทุนดังกล่าวอาจมีการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนโดย 

คณะบุคคลอสิระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหล่าน้ีว่า ทรัสตี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ค าว่าทรัสตี

เพ่ืออธิบายถึงคณะบุคคลดังกล่าว โดยไม่ค านึงว่ามีการจัดตั้งทรัสต์ขึ้ นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการมี

โครงการผลประโยชน์ที่หลากหลายส าหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ซ่ึงบริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์

แห่งหน่ึง โครงการผลประโยชน์น้ีประกอบด้วยเงินผลประโยชน์เทา่นั้น 

โดยปกติ โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน หมายถึง โครงการสมทบเงินหรือโครงการ

ผลประโยชน์ ซ่ึงโครงการแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ในบางกรณี โครงการที่จัดต้ังข้ึนมีลักษณะผสม

ของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือว่าโครงการแบบผสมดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

 

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน  

งบการเงินของโครงการสมทบเงินต้องประกอบด้วย 

 งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และ 

 ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุน  
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นอกจากน้ี จ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการสมทบเงิน 

ต้องก าหนดจากจ านวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน เช่น กิจการต้องจ่ายเงินสมทบใน

อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน โดยเงินจ านวนน้ีจะน าไปลงทุนในนามของโครงการผลประโยชน์ 

และผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนจะเพ่ิมจ านวนของผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ 

กจิการไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินเพ่ิมเติม ไม่ว่าการลงทุนจะก่อให้เกดิผลก าไรหรือไม่กต็าม 

โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจ้างจะหมดไปเมื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ซ่ึงโดยปกติมิได้ 

มีข้อก าหนดให้ต้องใช้ค าแนะน าของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ถึงแม้ว่าในบางคร้ัง ค าแนะน าดังกล่าวอาจ

ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่อาจจะได้รับ ซ่ึงขึ้ นอยู่กับเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันและ

จ านวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงไม่คงที่  

ผู้เข้าร่วมโครงการจะให้ความสนใจกับกิจกรรมของโครงการ เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากจ านวนของผลประโยชน์ในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้มีการรับเงินสมทบ

และมีการควบคุมที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ ส าหรับนายจ้างให้ความสนใจ

ในการด าเนินงานของโครงการที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง มุ่งเน้นให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่ต ่า  

มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีเพ่ือจูงใจพนักงาน และลดแรงกดดันในการที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติม 

ดังน้ัน การรายงานของโครงการสมทบเงินจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัโครงการ และผลการด าเนินงาน

จากการลงทุนของโครงการเป็นระยะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินต้องน าเสนอข้อมูล

รวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้   

 ค าอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยส าคัญส าหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใดๆ  

ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ  

 งบที่แสดงรายการและผลการด าเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันสิ้นงวด  

 ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน  

โครงการผลประโยชน ์ 

โครงการผลประโยชน์มีความซับซ้อนมากกว่าโครงการสมทบเงิน ภายใต้โครงการผลประโยชน์ 

นายจ้างมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์โดยค านวณตามอายุงานของลูกจ้างและค่าตอบแทน 

ที่ลูกจ้างได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนในปีสุดท้ายของการท างานกับกิจการ หรือเงินเดือนถัวเฉล่ีย 

ในช่วงเวลาที่ก  าหนด เช่น 3 ปีสุดท้ายของการท างานกับกิจการ นอกจากน้ี เงินผลประโยชน์ถือเป็น 

ภาระผูกพันที่นายจ้างจะต้องจ่ายในอนาคต การค านวณเงินผลประโยชน์ต้องใช้การประมาณการที่มี 

ความซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องอาศัยค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญหรือนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
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ส าหรับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์ต้องรายงานโดยมีงบใดงบหน่ึงดังต่อไปนี้   

ทางเลือกที ่1 งบที่แสดงถึงรายการทุกข้อต่อไปนี้   

 สนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์  

 มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิขาด และส่วนที่มิใช่ผลประโยชน์ 

ที่ได้รับเป็นสทิธขิาด  

 ส่วนเกนิหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์  

 

ทางเลือกที่ 2 งบแสดงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยรวมถึงรายการข้อใด

ข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ

จ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเป็น

สทิธขิาดและส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับเป็นสทิธขิาด  

 การอ้างองิถึงที่มาของข้อมูลในรายงานการค านวณตามวิธขีองคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

กรณีที่การก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ได้จัดท าขึ้ น  

ณ วันที่ในงบการเงิน ต้องใช้การก าหนดมูลค่าคร้ังล่าสุดเป็นเกณฑ์ และเปิดเผยวันที่ที่ได้มีการก าหนด

มูลค่านั้น  

ส าหรับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไว้ จะต้องค านวณจากผลประโยชน์ตามที่สญัญาไว้ภายใต้เง่ือนไขโครงการเกี่ยวกบัการให้บริการของ

พนักงานจนถึงวันที่ปัจจุบัน โดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้อย่างใด

อย่างหน่ึง พร้อมทั้งเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ และต้องเปิดเผยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ 

ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ด้วย ตัวอย่างของ

การเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น นักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยแจ้งว่าการค านวณจ านวนผลประโยชน์ของพนักงานในอดีตใช้อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 

ในปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้เป็นเกณฑ์ โดยคาดว่าอัตราการหมุนเวียนของพนักงานอยู่ในระดับที่สูงมาก 

ในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการปรับโครงสร้างคร้ังใหญ่ของกลุ่มกิจการ ในขณะที่อัตรา

การหมุนเวียนของพนักงานที่น ามาใช้ในการค านวณคร้ังล่าสุดอยู่บนข้อสมมติที่ว่าพนักงานจะยังคงท างานกับ

กจิการต่อไป จึงส่งผลให้จ านวนผลประโยชน์ของพนักงานงวดปัจจุบันเพ่ิมขึ้นมาก และกิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณ 

นอกจากน้ี งบการเงินต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ กับสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่าย

เป็นผลประโยชน์ และต้องอธบิายนโยบายการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุนของผลประโยชน์ตามที่สญัญาไว้  
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ภายใต้โครงการผลประโยชน์ การจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ข้ึนอยู่กับฐานะ

การเงินของโครงการและความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในอนาคตให้แก่โครงการของผู้ จ่ายเงินสมทบ 

รวมถึงผลการด าเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโครงการ ดังน้ัน โครงการ

ผลประโยชน์จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าจากนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยเป็นระยะๆ เพ่ือประเมินเง่ือนไขทาง

การเงินของโครงการ สอบทานข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระดับของ

จ านวนเงินสมทบที่จะน าส่งในอนาคต  

ส าหรับการรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทาง

การเงินและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเป็นระยะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

ทรัพยากรที่สะสมไว้และผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา โดยข้อมูลที่ผู้ใช้รายงานต้องการทราบ 

ได้แก่ ผู้ที่มีสิทธิรับผลประโยชน์ ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพันที่จะต้อง

จ่ายเงินผลประโยชน์ และความสอดคล้องกันระหว่างระดับของจ านวนเงินสมทบที่น าส่งกับภาระผูกพัน

จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงข้อมูลทุกเร่ืองดังต่อไปนี้   

 ค าอธบิายเกี่ยวกบักจิกรรมที่มีนัยส าคัญส าหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ  

 งบที่แสดงรายการและผลการด าเนินงานของการลงทุนส าหรับงวด และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันสิ้นงวด  

 ข้อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยซ่ึงอาจแสดงเป็นส่วนหน่ึงของงบหรือแยกแสดงเป็น

รายงานต่างหาก และ  

 ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน  

มูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุตามที่

สญัญาไว ้ 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุอาจ

ค านวณและรายงานโดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบัน หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการจนถึงเวลาที่ผู้เข้าร่วม

โครงการเกษียณอายุ  

กรณีที่เลือกใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบันในการค านวณ มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้เป็นผลรวมของจ านวนเงินที่จัดสรร

ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนในปัจจุบัน สามารถค านวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ชัดเจนกว่าการใช้ระดับ

เงินเดือนที่ประมาณการเน่ืองจากใช้ข้อสมมติในการค านวณน้อยกว่า โดยผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนอัน

เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน จะเป็นภาระผูกพันของโครงการเมื่อมีการเพ่ิมเงินเดือน ทั้งน้ี มูลค่า

ปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่ อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ 

ที่ค านวณโดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมีจ านวนใกล้เคียงกับจานวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือเกิด

กรณีการเลิกจ้างหรือเลิกโครงการดังกล่าว  
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ส าหรับการเลือกใช้เงินเดือนที่ประมาณการในการค านวณ ข้อมูลทางการเงินควรจัดท าโดย 

ใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อสมมติและการประมาณการที่ต้องใช้ภายใต้

แผนการจ่ายเงินสุดท้าย ผลประโยชน์จะถูกก าหนดโดยอ้างอิงกับเงินเดือน ณ วันที่เกษียณอายุหรือใกล้

วันที่เกษียณอายุ ดังน้ัน จึงต้องมีการประมาณจ านวนเงินเดือน ระดับเงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน 

กรณีที่กิจการไม่ประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนส่วนใหญ่ได้มาจาก 

การประมาณการเงินเดือน อาจเป็นผลให้รายงานแสดงว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนมากเกินไปอย่างเด่นชัด 

ทั้งที่โครงการน้ันไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนมากเกินไป หรืออาจเป็นผลให้รายงานแสดงว่ามีการโอน

สนิทรัพย์ไปยังกองทุนอย่างเพียงพอทั้งที่โครงการน้ันขาดเงินทุน  

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่

สัญญาไว้ที่ก  าหนดจากฐานเงินเดือนปัจจุบันจะต้องมีการเปิดเผยในงบการเงินของโครงการเพ่ือแสดงถึง

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน  

กรณีที่มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไว้ที่ก  าหนดจากฐานเงินเดือนที่ประมาณการ จะต้องมีการเปิดเผยในงบการเงินของโครงการ

เพ่ือแสดงถึงขนาดของภาระผูกพันที่อาจเกดิขึ้นตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงโดยปกติใช้เป็นเกณฑ์

ในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้แล้ว ยังอาจต้องมีค าอธิบาย 

ที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเน้ือหาเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ค าอธิบายดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ

ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนในอนาคตให้เพียงพอตามที่วางแผนไว้ และนโยบายในการโอน

สินทรัพย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือนที่ประมาณการ ข้อมูลเหล่าน้ีอาจรวมอยู่ในงบการเงินหรือ 

ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

เนื้ อหาในงบการเงิน  

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังต่อไปน้ี โดย 

แต่ละรูปแบบสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 

การค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

รูปแบบที ่1 งบการเงินให้รวมงบที่แสดงให้เหน็ถึง 

 สนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์  

 มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไว้ และ 

 จ านวนส่วนเกนิหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์  

 นอกจากน้ี งบการเงินของโครงการยังประกอบด้วยงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้

ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สัญญาไว้ ทั้งน้ี งบการเงินอาจมีรายงานของนัก
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คณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้วยเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้  

รูปแบบที ่2 งบการเงินซ่ึงประกอบด้วย 

 งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และ 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สทุธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์  

 ส าหรับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไว้ จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยแนบไปด้วยเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สญัญาไว้ และ  

รูปแบบที ่3 งบการเงินซ่ึงประกอบด้วย 

 งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และ 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยมีรายงานของ 

นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยซ่ึงมีข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สญัญาไว้แยกแสดงต่างหาก 

ทั้งน้ี ในแต่ละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานส าหรับผู้บริหารหรือรายงาน

ของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากบังบการเงินด้วย  

โครงการทั้งหมด  

การวดัมูลค่าสินทรพัยโ์ครงการ  

เงินลงทุนของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  ในกรณีของ

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของโครงการซ่ึงถือไว้ 

ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ ให้เปิดเผยเหตุผลของการไม่ได้ใช้มูลค่ายุติธรรม  

ในกรณีของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยปกติมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด เน่ืองจาก

การใช้ราคาตลาดถือได้ว่าเป็นเคร่ืองวัดที่มีประโยชน์สูงสุดส าหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่ในงบการเงิน และยัง

มีประโยชน์สงูสดุต่อการวัดผลการด าเนินงานของการลงทุนส าหรับงวด  

ส าหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้มาเพ่ือรองรับให้สัมพันธ์กับภาระผูกพันของโครงการ 

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงการที่ระบุได้ อาจแสดงด้วยราคาที่ก  าหนดจากมูลค่าไถ่ถอนขั้นสุดท้าย  

โดยสมมติว่าอตัราผลตอบแทนคงที่จนถึงวันครบก าหนด  

ในกรณีที่เงินลงทุนซ่ึงโครงการถือไว้ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็นเจ้าของ

ทั้งหมดของกจิการ ให้เปิดเผยเหตุผลของการไม่ได้ใช้มูลค่ายุติธรรม ส าหรับกรณีที่เงินลงทุนของโครงการ

แสดงด้วยมูลค่าอื่นที่มิใช่ราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้องเปิดเผยให้ทราบถึงมูลค่ายุติธรรมด้วย 

ทั้งน้ี สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานของกองทุน จะต้องใช้วิธีปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ 

ที่เกี่ยวข้อง  
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การเปิดเผยขอ้มูล  

งบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการผลประโยชน์หรือ

โครงการสมทบเงิน ต้องประกอบด้วยข้อมูลทุกข้อ ดังต่อไปนี้   

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สทุธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์  

 สรุปนโยบายการบัญชีที่มีนัยส าคัญ และ  

 ค าอธบิายเกี่ยวกบัโครงการและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใดๆ ของโครงการในระหว่างงวด  

งบการเงินที่จัดท าโดยโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อ 

ดังต่อไปนี้  (ถ้ามี)  

1.  งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยเปิดเผยข้อมูลดังน้ี  

1.1  สนิทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม  

1.2  เกณฑก์ารวัดมูลค่าสนิทรัพย์  

1.3  รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละรายการที่มีจ านวนเงินเกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์

สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ หรือที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์แต่ละ

ประเภทหรือแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์สุทธิของโครงการมีมูลค่า 100 ล้านบาท 

โครงการได้ลงทุนในพันธบัตร เป็นเงินจ านวน 7 ล้านบาท และลงทุนในตราสารทุนโดย

การถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งหน่ึง โครงการต้องเปิดเผยรายละเอยีดของเงินลงทุนทั้งสองรายการ 

1.4  รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจ้าง เช่น โครงการได้ซ้ือหุ้นกู้ที่ออกโดยนายจ้าง 

จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการถือหุ้นกู้ดังกล่าว 

1.5  หน้ีสินอื่นนอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ เช่น โครงการค้างช าระค่าธรรมเนียมที่

จะต้องจ่ายให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และภาษีเงินได้จากการลงทุนใน

ต่างประเทศ 

2.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยแสดงข้อมูลดังน้ี  

2.1  เงินสมทบของนายจ้าง  

2.2  เงินสมทบของลูกจ้าง  

2.3  รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ ย และเงินปันผล  

2.4  รายได้อื่น  

2.5  ผลประโยชน์ที่จ่ายหรือค้างจ่าย (ให้เปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการและจ านวนรวม เช่น 

ผลประโยชน์ที่จ่ายหรือค้างจ่ายเน่ืองจากเกษียณอายุ เสยีชีวิต และทุพพลภาพ)  

2.6  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

2.7  ค่าใช้จ่ายอื่น  

2.8  ภาษีเงินได้  

2.9  ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  
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2.10  การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น  ตัวอย่างเช่น ในระหว่างงวด 

พนักงานจ านวน 110 รายลาออกจากกิจการและได้โอนเงินผลประโยชน์ของพนักงาน

ที่ลาออกจ านวน 20 ล้านบาท ไปยังโครงการของนายจ้างใหม่ นอกจากน้ี กิจการรับ

โอนพนักงานใหม่จ านวน 300 ราย และรับโอนเงินผลประโยชน์ของพนักงานใหม่

จ านวน 55 ล้านบาท เข้าโครงการ 

3.  ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุน  

4.  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ จะต้องเปิดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ (โดยอาจแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิขาดและที่ยังไม่ได้รับเป็นสิทธิขาด) ซ่ึงค านวณจากผลประโยชน์

ตามที่สัญญาไว้ภายใต้เง่ือนไขของโครงการ ตั้งแต่เร่ิมให้บริการจนถึงปัจจุบันและใช้ระดับ

เงินเดือนปัจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้อย่างใดอย่างหน่ึง โดยข้อมูลน้ีอาจ

รวมอยู่ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่แนบมาด้วย เพ่ือใช้อ่านร่วมกบังบการเงินที่

เกี่ยวข้อง  

5.  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ จะต้องมีค าอธิบายถึงข้อสมมติที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการ

ค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้  

รายงานของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้องประกอบด้วยค าอธิบายเกี่ยวกับโครงการ 

ซ่ึงจะจัดท าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินหรือจัดท าเป็นรายงานแยกต่างหากกไ็ด้ โดยอาจมีรายการ

ดังต่อไปนี้   

 ช่ือของนายจ้างและกลุ่มของลูกจ้างที่ครอบคลุมถึง  

 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับผลประโยชน์ และจ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ โดย

มีการจัดประเภทตามความเหมาะสม เช่น จ านวนของพนักงานที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ภายใต้โครงการ

ในปีน้ี รวม 563 ราย และจ านวนของพนักงานปัจจุบันที่จะได้เงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ รวม 4,693 ราย 

 ประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์  

 ค าอธบิายว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้โครงการหรือไม่  

 ค าอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือออกจากงานตามที่ได้สัญญาไว้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น 

โครงการก าหนดให้เงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ค านวณในอัตรา 1/60 ของ

เงินเดือนสดุท้ายของพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการ ส าหรับทุกปีท างานให้กบักิจการ 

 ค าอธบิายเกี่ยวกบัเง่ือนไขต่างๆ ของการสิ้นสดุโครงการ  

 การเปล่ียนแปลงของรายการดังกล่าวข้างต้นในระหว่างงวดที่น าเสนอรายงาน 

ทั้งน้ี ถือเป็นเร่ืองปกติในการอ้างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผู้ใช้สามารถหาได้โดยง่ายและเป็นเอกสารที่

อธบิายถึงโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนภายหลังในรายงาน  
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ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

กรณีที่กิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานเป็นคร้ังแรก กิจการต้องก าหนด 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26  

 

****************** 
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นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 
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(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 
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(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


