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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26  

เรื่อง 

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

 
คําแถลงการณ 

 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับท่ี 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน ซ่ึงเปนการแกไขของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (IAS 26: 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2009))  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1 ถึง 37 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษร

หนาดําถือเปนหลักการท่ีสําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบท

การบัญชี ในกรณีท่ีไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบญัชีฉบับนี้ตองใชเมื่อมีการจัดทํางบการเงนิของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน  

2. โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานอาจมีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน โครงการเงินบํานาญ โครงการ

เกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือวาโครงการ

ผลประโยชนเม่ือออกจากงานเปนกิจการท่ีเสนอรายงานแยกตางหากจากงบการเงินของนายจางของ

ผูเขารวมโครงการ มาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนทุกฉบับใหนํามาใชกับงบการเงินของโครงการ

ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน ตราบท่ีไมขัดกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

เพ่ือเสนอตอผูเขารวมโครงการท้ังกลุม ท้ังนี้ ไมไดใชเพ่ือรายงานเร่ืองสิทธิท่ีมีในผลประโยชน 

ตอบแทนเม่ือออกจากงานตอผูเขารวมโครงการเปนรายบุคคล    
4.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวกับ 

การกําหนดตนทุนของผลประโยชนเม่ือออกจากงานในงบการเงินของนายจางท่ีมีโครงการดังกลาว 

ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงชวยเสริมมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวใหสมบูรณขึ้น 

5.  โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานอาจเปนโครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว หรือโครงการ

ผลประโยชนท่ีกําหนดไว กิจการหลายแหงอาจจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหากเพ่ือรับเงินสมทบและ

เพ่ือจายเงินผลประโยชนเม่ือออกจากงาน ซ่ึงอาจแยกเปนนิติบุคคลตางหากหรือไมก็ได และอาจ

มีทรัสตีหรือไมก็ได มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติโดยไมคํานึงวากิจการมีการจัดตั้งเปน

กองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม 
6.  โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานท่ีไดนําสินทรัพยไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ใหใชขอกําหนด

เก่ียวกับการบัญชีและการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนเชนเดียวกับโครงการท่ีดําเนินการจัดการ 

การลงทุนเอง ดังนั้น จึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เวนแตสัญญาท่ีทําไวกับบริษัท

ประกันภัยในนามของผูเขารวมโครงการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุมของผูเขารวมโครงการ และ

ภาระผูกพันในผลประโยชนเม่ือออกจากงานอยูในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยแตผูเดียว 
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7.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับผลประโยชนของการจางงานรูปแบบอื่น เชน เงินชดเชยจาก

การเลิกจางงาน ขอตกลงการผอนจายคาตอบแทน ผลประโยชนการลาพักตามอายุงาน โครงการ

เกษียณอายุงานกอนกําหนดท่ีจัดตั้งขึ้นเปนพิเศษหรือโครงการเลิกจางแรงงานสวนเกิน โครงการ

สุขภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมท้ัง โครงการกองทุนประกันสังคมท่ีดําเนินการโดย

หนวยงานของรัฐ 

คํานิยาม 

8.  คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มคีวามหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

โครงการผลประโยชนเมื่อออก

จากงาน 

หมายถึง ขอตกลงที่กิจการจะใหผลประโยชนแกลูกจางเมื่อ

สิ้นสุดหรือภายหลังสิ้นสุดการจาง (ไมวาจะจายเปน

เงินรายปหรือจายทั้งจํานวน) เมื่อผลประโยชนหรือ

เงินสมทบนั้นสามารถกําหนด หรือประมาณการได

ลวงหนากอนการเกษียณอายุ  โดยมี เอกสาร

ประกอบหรือตามวิธีปฏิบัติของกิจการ 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “โครงการ

สมทบเงิน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานซึ่งผลประโยชน

ท่ีจายเมื่อออกจากงานกําหนดจากเงินสมทบและ

ผลตอบแทนที่ไดจากการนําเงินนั้นไปลงทุน  

โ ค ร ง ก า รผ ลป ร ะ โ ย ชน ท่ี 

กําหนดไว (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 

“โครงการผลประโยชน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานซึ่งผลประโยชน

ท่ีจายเมื่อเกษียณอายุกําหนดโดยอางอิงจากสูตร 

ในการคํานวณซึ่งโดยทั่วไป คิดจากคาตอบแทน 

ท่ีลูกจางไดรับและ/หรืออายุงานของลูกจาง 

การโอนสินทรัพยไปยังกองทุน หมายถึง การโอนสินทรัพยไปยังกองทุนซ่ึงแยกตางหาก 

จากกิจการของนายจาง เพื่อใหกองทุนสามารถ 

จายผลประโยชนเมื่อออกจากงานไดตามภาระ

ผูกพันในอนาคต 

ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คําศัพทตอไปนี้ใหใชตามความหมาย ดังนี้ 

ผูเขารวมโครงการ หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

และบุคคลอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรับผลประโยชนภายใต

โครงการ 

สินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจาย

เปนผลประโยชน 

หมายถึง สินท รัพยของโครงการหักด วยหนี้ สิ น ท้ั งสิ้ น 

นอกเหนือจากมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร

ประ กัน ภัยของ จํานวน เงินผลประโยชน เมื่ อ

เกษียณอายุตามที่สัญญาไว 
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มูลคาปจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยของ

จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อ

เกษียณอายุตามที่สัญญาไว 

หมายถึง มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจาย

จากโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุใหแก

ลูกจางปจจุบัน และอดีตลูกจางซึ่งไดใหบริการแก

กิจการ 

ผลประโยชนท่ีไดรับเปนสิทธิ

ขาด (ตามภาระผูกพันใน

สัญญาจาง) 

หมายถึง ผลประโยชนหรือสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ

ผลประโยชนเมื่อออกจากงานที่ไมขึ้นกับเงื่อนไข

การจางงานตอเนื่อง 

 

9.  โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานบางโครงการจะมีผูใหการสนับสนุนอ่ืนนอกเหนือจากนายจาง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินของโครงการดังกลาวดวย 

10.  โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานสวนใหญกําหนดขึ้นจากขอตกลงอยางเปนทางการ บาง

โครงการไมมีขอตกลงอยางเปนทางการแตมีระดับของภาระผูกพันอันเนื่องมาจากวิธีปฏิบัติ                

ท่ีกําหนดขึ้นโดยนายจาง ในขณะท่ีบางโครงการอนุญาตใหนายจางจํากัดภาระผูกพันของตนเอง

ภายใตโครงการได ซ่ึงโดยปกติจะเปนการยากท่ีนายจางจะยกเลิกโครงการหากยังมีลูกจางอยู 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับโครงการท่ีจัดตั้งขึ้นอยางไมเปนทางการเชนเดียวกันกับ

โครงการท่ีจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ 
11.  โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานหลายโครงการไดจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหากเพ่ือรับเงิน

สมทบและจายเงินผลประโยชน กองทุนดังกลาวอาจมีการบริหารสินทรัพยของกองทุนโดย 

คณะบุคคลอิสระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหลานี้วา ทรัสตี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา 

ทรัสตีเพ่ืออธิบายถึงคณะบุคคลดังกลาว โดยไมคํานึงวามีการจัดตั้งทรัสตขึ้นหรือไม 

12.  โดยปกติ โครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานจะหมายถึงโครงการสมทบเงิน หรือโครงการ

ผลประโยชน ซ่ึงโครงการแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ในบางคร้ัง โครงการท่ีจัดตั้งขึ้น 

มีลักษณะผสมของท้ังสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือวาโครงการแบบผสมดังกลาวเปน

โครงการผลประโยชน 

โครงการสมทบเงิน 
13.  งบการเงินของโครงการสมทบเงินตองประกอบดวยงบแสดงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจาย

เปนผลประโยชน และคําอธิบายเก่ียวกับนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน 
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14.  ภายใตโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตของผูเขารวมโครงการจะกําหนดจาก

จํานวนเงินสมทบท่ีจายโดยนายจาง ผูเขารวมโครงการ หรือท้ังสองฝาย รวมท้ัง ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยท่ัวไป ภาระผูกพันของนายจางจะหมดไป

เม่ือจายเงินสมทบเขากองทุนซ่ึงโดยปกติมิไดมีขอกําหนดใหตองใชคําแนะนําของนักคณิตศาสตร

ประกันภัย ถึงแมวาในบางคร้ัง คําแนะนําดังกลาวอาจใชในการประมาณการผลประโยชนในอนาคต

ท่ีอาจจะไดรับ ซ่ึงขึ้นอยูกับเงินสมทบท่ีจายในปจจุบันและจํานวนเงินสมทบท่ีตองจายในอนาคตและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงไมคงท่ี 
15.  ผูเขารวมโครงการใหความสนใจกับกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง

จากจํานวนของผลประโยชนในอนาคต ผูเขารวมโครงการสนใจท่ีจะทราบวาไดมีการรับเงินสมทบ

และมีวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมในการปกปองสิทธิของผูรับผลประโยชนหรือไม สวนนายจางให

ความสนใจการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและยุติธรรมของโครงการ 
16.  การรายงานของโครงการสมทบเงินมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ และผลการ

ดําเนินงานของการลงทุนของโครงการเปนระยะ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การเสนอ 

งบการเงินควรรวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้ 
16.1 คําอธิบายเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญสําหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ 
16.2 งบท่ีแสดงรายการและผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันส้ินงวด 
16.3 คําอธิบายเก่ียวกับนโยบายการลงทุน 

โครงการผลประโยชน 
17.  งบการเงินของโครงการผลประโยชนตองรายงานโดยมีงบใดงบหนึ่งดังตอไปนี้ 

17.1 งบที่แสดงถึงรายการทุกขอตอไปนี้ 

17.1.1 สินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน 

17.1.2 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมือ่

เกษียณอายุตามที่สัญญาไว โดยแยกระหวางสวนท่ีเปนผลประโยชนท่ีไดรับ

เปนสิทธิขาด และสวนท่ีมิใชผลประโยชนท่ีไดรับเปนสิทธิขาด 

17.1.3 สวนเกินหรือสวนขาดของโครงการผลประโยชน หรือ 
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17.2 งบแสดงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยรวมถึงรายการขอใด 

ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
17.2.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเปดเผยมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว โดย

แยกระหวางสวนท่ีเปนผลประโยชนท่ีไดรับเปนสิทธิขาดและสวนท่ีเปน

ผลประโยชนท่ียังไมไดรับเปนสิทธิขาด   

17.2.2 การอางอิงถึงท่ีมาของขอมูลในรายงานการคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตร

ประกันภัย 

ถาการกําหนดมูลคาจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยไมไดจัดทําขึ้น  

ณ วันท่ีในงบการเงิน จะตองใชการกําหนดมูลคาครั้งลาสุดเปนเกณฑ และเปดเผยวันท่ีท่ีไดมี

การกําหนดมูลคานั้น 

18.  มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไวตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 17 จะตองคํานวณจากผลประโยชนตามที่

สัญญาไวภายใตเงื่อนไขโครงการเกี่ยวกับการใหบริการของพนักงานจนถึงวันท่ีปจจุบัน โดยใช

ระดับเงินเดือนปจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไวอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งเปดเผย

เกณฑท่ีใช และจะตองเปดเผยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีใชในการคํานวณตาม

หลักคณิตศาสตรประกัน ภัย ท่ีมี ผลกระทบอย างมี นั ยสํ าคัญต อมูลค าป จจุบั นตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวดวย 
19.  งบการเงินตองอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว กับสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจาย

เปนผลประโยชน และตองอธิบายนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนของผลประโยชน

ตามที่สัญญาไว 
20.  ภายใตโครงการผลประโยชน การจายผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวขึ้นอยูกับฐานะ

การเงินของโครงการและความสามารถในการจายเงินสมทบในอนาคตใหแกโครงการของผูจายเงิน

สมทบ ท้ังนี้ รวมถึงผลการดําเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโครงการ 
21.  โครงการผลประโยชนจําเปนตองไดรับคําแนะนําจากนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนระยะๆ อยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานขอสมมติท่ีใชในการประมาณการ 

และใหขอแนะนําเก่ียวกับระดับของจํานวนเงินสมทบท่ีจะนําสงในอนาคต 

22.  การรายงานของโครงการผลประโยชนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรทางการเงินและ

กิจกรรมตางๆ ของโครงการเปนระยะ ซ่ึงเปนประโยชนในการประเมินความสัมพันธระหวาง

ทรัพยากรที่สะสมไวและผลประโยชนของโครงการในแตละชวงเวลา ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ดังกลาว การเสนองบการเงินควรรวมถึงทุกเร่ืองดังตอไปนี้ 
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22.1  คําอธิบายเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญสําหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ 
22.2  งบท่ีแสดงรายการ และผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันส้ินงวด 
22.3  ขอมูลเก่ียวกับคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงอาจแสดงเปนสวนหนึ่งของงบหรือแยกแสดงเปน

รายงานตางหาก และ 
22.4  คําอธิบายเก่ียวกับนโยบายการลงทุน 

มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไว 

23.  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายจากโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุอาจ

คํานวณและรายงานโดยใชระดับเงินเดือนปจจุบัน หรือระดับเงินเดือนท่ีประมาณการ จนถึงเวลา           

ท่ีผูเขารวมโครงการเกษียณอายุ 
24.  เหตุผลในการเลือกใชแนวทางเงินเดือนปจจุบันในการคํานวณ มีดังนี้ 

24.1  มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ

ตามท่ีสัญญาไวเปนผลรวมของจํานวนเงินท่ีจัดสรรใหแกผูเขารวมโครงการแตละคน 

ในปจจุบัน  สามารถคํานวณไดอยางมีหลักเกณฑชัดเจนกวาการใชระดับเงินเดือน                 

ท่ีประมาณการเนื่องจากใชขอสมมติในการคํานวณนอยกวา 

24.2  ผลประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จะเปนภาระผูกพันของ

โครงการเม่ือมีการเพิ่มเงินเดือน  
24.3  มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ

ตามท่ีสัญญาไวท่ีคํานวณโดยใชระดับเงินเดือนปจจุบัน โดยท่ัวไปจะมีจํานวนใกลเคียงกับ

จํานวนเงินท่ีตองจายเม่ือเกิดกรณีการเลิกจางหรือเลิกโครงการดังกลาว 

25.  เหตุผลในการเลือกใชแนวทางเงินเดือนท่ีประมาณการในการคํานวณ มีดังนี้ 

25.1  ขอมูลทางการเงินควรจัดทําโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง โดยไมตองคํานึงถึง              

ขอสมมติและการประมาณการท่ีตองใช 

25.2  ภายใตแผนการจายเงินสุดทาย ผลประโยชนจะถูกกําหนดโดยอางอิงกับเงินเดือน ณ วันท่ี

เกษียณอายุหรือใกลวันท่ีเกษียณอายุ ดังนั้น จึงตองมีการประมาณจํานวนเงินเดือน ระดับ

เงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน และ 
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25.3  การไมประมาณการระดับเงินเดือนท้ังท่ีการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนสวนใหญไดมาจากการ

ประมาณการเงินเดือน อาจเปนผลใหรายงานแสดงวามีการจายเงินเขากองทุนมากเกินไปอยาง

เดนชัด ท้ังท่ีโครงการนั้นไมไดมีการจายเงินเขากองทุนมากเกินไป หรืออาจเปนผลใหรายงาน

แสดงวามีการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนอยางเพียงพอท้ังท่ีโครงการนั้นขาดเงินทุน 
26.  มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ี

สัญญาไวท่ีกําหนดจากฐานเงินเดือนปจจุบันจะตองมีการเปดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อ

แสดงถึงภาระผูกพันของผลประโยชนท่ีมีอยู ณ วันท่ีในงบการเงิน มูลคาปจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวท่ีกําหนดจากฐาน

เงนิเดือนท่ีประมาณการ จะตองมีการเปดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงถึงขนาดของภาระ

ผูกพันท่ีอาจเกิดขึ้นตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง ซ่ึงโดยปกติใชเปนเกณฑในการโอนสินทรัพย

ไปยังกองทุน นอกจากการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ

จํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวแลว ยังอาจตองมีคําอธิบายท่ีเพียงพอเพ่ือให

เกิดความเขาใจอยางชัดเจนถึงเนื้อหาเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ

จํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไว คําอธิบายเชนวานั้นอาจอยูในรูปของขอมูล

เก่ียวกับการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนในอนาคตใหเพียงพอตามท่ีวางแผนไว และนโยบายในการ

โอนสินทรัพยไปยังกองทุนตามเกณฑเงินเดือนท่ีประมาณการ ขอมูลเหลานี้อาจรวมอยูในงบการเงิน

หรือในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

ความถ่ีของการกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย 

27.  ในหลายประเทศ การกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะทําไมบอยกวาทุกๆ 3 ป หากมิได

มีการกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีในงบการเงิน ใหใชการกําหนดมูลคาตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัยคร้ังลาสุดท่ีมี พรอมท้ังเปดเผยวันท่ีท่ีไดมีการกําหนดมูลคาคร้ังลาสุดนั้น 

เนื้อหาในงบการเงิน 
28.  สําหรับโครงการผลประโยชน การนําเสนอขอมูลจะอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้ ซ่ึงแตละ

รูปแบบสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของวิธีปฏิบัติในการเปดเผยและนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการ

คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
28.1  ในงบการเงินใหรวมงบท่ีแสดงใหเห็นถึงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน 

มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ

ตามท่ีสัญญาไว และจํานวนสวนเกินหรือสวนขาดของโครงการผลประโยชน งบการเงินของ

โครงการยังประกอบดวยงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปน

ผลประโยชน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ

จํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีไดสัญญาไว งบการเงินยังอาจมีรายงานของ 

นักคณิตศาสตรประกันภัยแนบไปดวยเพ่ือเปนการใหขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับมูลคาปจจุบัน

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไว 
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28.2  งบการเงินซ่ึงประกอบดวยงบแสดงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน และ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน มูลคาปจจุบัน

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไว  

จะเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร

ประกันภัยแนบไปดวยเพ่ือเปนการใหขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีไดสัญญาไว และ 
28.3 งบการเงินซ่ึงรวมงบแสดงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยมีรายงานของ 

นักคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงมีขอมูลเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีไดสัญญาไวแยกแสดงตางหาก 
ในรูปแบบแตละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานสําหรับผูบริหารหรือรายงาน

ของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากับงบการเงินดวย 
29.  ผูท่ีเห็นดวยกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตามยอหนาท่ี 28.1 และ 28.2 เช่ือวาขอมูลเก่ียวกับ

จํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวและขอมูลอ่ืนท่ีนํามาแสดงตามรูปแบบ

ดังกลาวชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินสถานะปจจุบันของโครงการและความนาจะเปนท่ี

โครงการนั้นจะปฏิบัติตามภาระผูกพันได นอกจากนี้ บุคคลเหลานี้ยังเช่ือวางบการเงินตองมีความ

สมบูรณในตัวเองโดยไมตองอาศัยงบประกอบ อยางไรก็ตาม บางคนเชื่อวารูปแบบท่ีแสดงตาม 

ยอหนาท่ี 28.1 อาจแสดงวามีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแลว ในขณะท่ีมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวยังไมมีคุณลักษณะของการ

เปนหนี้สินครบทุกรายการ 
30.  ผูท่ีเห็นดวยกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตามยอหนาท่ี 28.3 เช่ือวามูลคาปจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวไมควรรวมอยูใน

งบแสดงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชนตามรูปแบบในยอหนาท่ี 28.1 หรือแมแต

เปดเผยไวในหมายเหตุตามรูปแบบในยอหนาท่ี 28.2 เนื่องจากจะมีการนําจํานวนดังกลาวไป

เปรียบเทียบกับสินทรัพยโครงการโดยตรง ซ่ึงการเปรียบเทียบในลักษณะดังกลาวอาจไมเหมาะสม 

บุคคลเหลานี้ยังโตแยงวานักคณิตศาสตรประกันภัยไมจําเปนตองเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวกับราคา

ตลาดของเงินลงทุน แตอาจประเมินมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากเงินลงทุน

แทน เพราะฉะนั้นผูท่ีเห็นดวยกับรูปแบบท่ีแสดงตามยอหนาท่ี 28.3 จึงเช่ือวาการเปรียบเทียบ

ขอมูลในลักษณะดังกลาวไมนาจะสะทอนใหเห็นถึงการประเมินผลโดยรวมของนักคณิตศาสตร

ประกันภัยเก่ียวกับโครงการและอาจกอใหเกิดความเขาใจท่ีผิดได  บางคนยังเช่ือดวยวาแมวามีการ

แสดงตัวเลขจํานวนเงินก็ตาม ขอมูลท่ีเก่ียวกับจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญา

ไวควรแสดงแยกตางหากไวในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยเทานั้นโดยมีคําอธิบายอยาง

เหมาะสม  
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31.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เห็นดวยกับความเห็นท่ีใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับจํานวนเงินผลประโยชน

เม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไวในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนรายงานแยกตางหาก  

แตไมเห็นดวยกับขอโตแยงเร่ืองการแสดงจํานวนมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ

จํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีไดสัญญาไว ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงเห็น

ดวยกับรูปแบบท่ีแสดงตามยอหนาท่ี 28.1 และยอหนาท่ี 28.2 และเห็นดวยกับรูปแบบตาม 

ยอหนาท่ี 28.3 ถาหากงบการเงินนั้นมีการอางอิงถึงและแนบดวยรายงานของนักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงแสดงขอมูลเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีไดสัญญาไว 

โครงการทั้งหมด 

การกําหนดมูลคาสินทรัพยโครงการ 
32.  เงินลงทุนของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตองแสดงดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีของ

หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของโครงการ

ซ่ึงถือไวไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมได ใหเปดเผยเหตุผลของการไมไดใชมูลคายุติธรรม 

33.  ในกรณีของหลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยปกติมูลคายุติธรรมคือราคาตลาดเนื่องจาก

การใชราคาตลาดถือไดวาเปนเคร่ืองวัดท่ีมีประโยชนสูงสุดสําหรับหลักทรัพย ณ วันท่ีในงบการเงิน  

และยังมีประโยชนสูงสุดตอการวัดผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด ในกรณีของ

หลักทรัพยท่ีมีมูลคาไถถอนคงท่ี และไดมาเพ่ือรองรับใหสัมพันธกับภาระผูกพันของโครงการ หรือ

สวนใดสวนหนึ่งของโครงการที่ระบุได อาจแสดงดวยราคาท่ีกําหนดจากมูลคาไถถอนขั้นสุดทาย โดย

สมมติวาอัตราผลตอบแทนคงที่จนถึงวันครบกําหนด ในกรณีท่ีเงินลงทุนซ่ึงโครงการถือไวไม

สามารถประมาณมูลคายุติธรรมได เชน ความเปนเจาของท้ังหมดของกิจการ ใหเปดเผยเหตุผลของ

การไมไดใชมูลคายุติธรรม  ในกรณีท่ีเงินลงทุนของโครงการแสดงดวยมูลคาอ่ืนท่ีมิใชราคาตลาด

หรือมูลคายุติธรรม โดยท่ัวไปจะตองเปดเผยใหทราบถึงมูลคายุติธรรมดวย ท้ังนี้ สินทรัพยตางๆ  

ท่ีใชในการดําเนินงานของกองทุน จะตองใชวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีเก่ียวของ 

การเปดเผยขอมูล 

34.  งบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน ไมวาจะเปนโครงการผลประโยชนหรือ

โครงการสมทบเงิน จะตองประกอบดวยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 
34.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน 

34.2 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีมีนัยสําคัญ และ 
34.3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงการ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการใน

ระหวางงวด 
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35.  งบการเงินท่ีจัดทําโดยโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตองประกอบดวยรายการทุกขอดังตอไปนี้ 

(ถามี) 
35.1 งบแสดงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยเปดเผย 

35.1.1  สินทรัพย ณ วันส้ินงวด พรอมการจัดประเภทอยางเหมาะสม 

35.1.2  เกณฑการกําหนดมูลคาสินทรัพย 
35.1.3  รายละเอียดของเงินลงทุนแตละรายการท่ีมีจํานวนเงินเกินกวารอยละ 5 ของ

สินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน หรือท่ีเกินกวารอยละ 5 ของ

หลักทรัพยแตละประเภทหรือแตละชนิด 
35.1.4  รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจาง 

35.1.5  หนี้สินอ่ืนนอกเหนือจากมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจาํนวน

เงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไว 
35.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิท่ีมีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยแสดง 

35.2.1 เงินสมทบของนายจาง 
35.2.2 เงินสมทบของลูกจาง 
35.2.3 รายไดจากการลงทุน เชน ดอกเบี้ย และเงินปนผล 

35.2.4 รายไดอ่ืน 
35.2.5 ผลประโยชนท่ีจายหรือคางจาย (ใหเปดเผยแยกเปนแตละรายการและจํานวนรวม 

เชน ผลประโยชนท่ีจายหรือคางจายเนื่องจากเกษียณอายุ เสียชีวิต และทุพพลภาพ)   
35.2.6 คาใชจายในการบริหาร 
35.2.7 คาใชจายอ่ืน 

35.2.8 ภาษีเงินได   

35.2.9 กําไรและขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนและการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงนิลงทุน 

35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอ่ืน 
35.3  คําอธิบายเก่ียวกับนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน  

35.4  สําหรับโครงการผลประโยชน จะตองเปดเผยมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไว (โดยอาจแยกระหวาง

ผลประโยชน ท่ีได รับเปนสิทธิขาดและท่ียังไมไดรับเปนสิทธิขาด) ซ่ึงคํานวณจาก

ผลประโยชนตามท่ีสัญญาไวภายใตเงื่อนไขของโครงการ ตั้งแตเร่ิมใหบริการจนถึงปจจุบัน

และใชระดับเงินเดือนปจจุบันหรือระดับเงินเดือนท่ีประมาณการไวอยางใดอยางหนึ่ง โดย

ขอมูลนี้อาจรวมอยูในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีแนบมาดวย เพ่ือใชอาน

รวมกันกับงบการเงินท่ีเก่ียวของ 

35.5  สําหรับโครงการผลประโยชน จะตองมีคําอธิบายถึงขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญเก่ียวกับการ

คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและวิธีการท่ีใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุตามท่ีสัญญาไว 
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36.  รายงานของโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงานตองประกอบดวยคําอธิบายเก่ียวกับโครงการ ซ่ึง

จะจัดทําเปนสวนหนึ่งของงบการเงินหรือจัดทําเปนรายงานแยกตางหากก็ได โดยอาจมีรายการ

ดังตอไปนี้ 

36.1 ช่ือของนายจางและกลุมของลูกจางท่ีครอบคลุมถึง 
36.2 จํานวนของผูเขารวมโครงการท่ีจะไดรับผลประโยชน และจํานวนของผูเขารวมโครงการ

อ่ืนๆ โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม 
36.3 ประเภทของโครงการวาเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน 

36.4 คําอธิบายวาผูเขารวมโครงการมีการจายเงินสมทบใหโครงการหรือไม   

36.5 คําอธิบายเก่ียวกับผลประโยชนเม่ือออกจากงานตามท่ีไดสัญญาไวกับผูเขารวมโครงการ 

36.6 คําอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขตางๆ ของการส้ินสุดโครงการ 

36.7 การเปล่ียนแปลงของรายการตามยอหนาท่ี 36.1-36.6 ระหวางงวดท่ีนําเสนอรายงาน 

ท้ังนี้ ถือเปนเร่ืองปกติในการอางอิงถึงเอกสารอ่ืนท่ีผูใชสามารถหาไดโดยงายและเปนเอกสารท่ีอธิบาย 

ถึงโครงการดังกลาว และการรวมเฉพาะขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงภายหลัง 

วันถือปฏิบัติ 

37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินของโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป  
 


