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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง  

ผลประโยชนข์องพนกังาน  

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 19 : Employee Benefits (Bound volume 2015 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 93 94 และ 173  

เพ่ิมย่อหน้าที่ 175 ถึง 177 ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินฉบับอื่น  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 177 ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข  ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการ

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

บทน า  

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ก าหนด

วิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลโดยนายจ้างส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ใช้กับการรายงานของโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมือ่ออกจากงาน) 

บทน า 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนักงาน (หากคาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือน

หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) เช่น ค่าจ้าง 

เงินเดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินที่ จ่ายส าหรับการลาหยุดพักผ่อน

ประจ าปีและการลาป่วย ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่จ่าย

ให้แก่พนักงานปัจจุบัน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ และสินค้า

หรือบริการที่ให้เปล่าหรือ ในลักษณะอุดหนุน)  

2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (เช่น บ านาญ และ

ผลประโยชน์ที่ จ่ายคร้ังเดียวเมื่อออกจากงาน) ประกันชีวิตหลังออกจากงาน และ 

ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการท างาน

เป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่ จ่ายส าหรับการลาในปีที่ได้รับยกเว้นการท างาน 

ผลประโยชน์จากการท างานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการท างานเป็น

ระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน และ   

2.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

บทน า 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงาน

ได้ให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ดังกล่าว 

บทน า 4 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ หรือโครงการ  

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้แนวปฏิบัติที่ เป็นการเฉพาะ               

ในการจัดประเภท โครงการของกลุ่มนายจ้าง โครงการระดับภาครัฐ และโครงการผลประโยชน์

ที่มีการประกนั 
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บทน า 5 ภายใต้โครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ กิจการมีการจ่ายเงินสมทบเป็นจ านวนแน่นอนให้กิจการ

ซ่ึงแยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมหากกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่าย

ผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการซ่ึงพนักงานได้ให้บริการในงวด

ปัจจุบันและงวดก่อนๆ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายเข้า

โครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้เมื่อพนักงานได้ให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินสมทบดังกล่าว 

บทน า 6  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นทั้งหมดถือเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้อาจยังไม่ได้มีการเตรียมเงินกองทุนหรืออาจจะมีการเตรียม

เงินกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการ 

6.1 บันทกึบัญชีทั้งภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานใดๆ ที่เกิดจาก

การด าเนินการของกจิการ 

6.2 ก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้และมูลค่ายุติธรรม

ใดๆ ของสินทรัพย์โครงการอย่างเพียงพอเป็นปกติ โดยจ านวนที่รับรู้ในงบการเงิน          

ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากจ านวนที่ก  าหนดได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

6.3 ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพ่ือวัด

มูลค่าภาระผูกพันและต้นทุนของกจิการ 

6.4 ถือว่าผลประโยชน์เป็นของงวดที่ได้มีการปฏิบัติงานของพนักงานตามสูตรการค านวณ 

ผลประโยชน์ของโครงการ เว้นแต่การให้บริการของพนักงานในปีต่อๆ มาจะน าไป  

สู่ระดับผลประโยชน์ที่สงูข้ึนอย่างมีสาระส าคัญกว่าปีก่อน ๆ 

6.5 ใช้ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ เป็นกลางและ

สอดคล้องซ่ึงกันและกัน เกี่ยวกับตัวแปรด้านประชากร (เช่น อัตราการหมุนเวียนของ

พนักงานและอตัราการเสยีชีวิต) และตัวแปรด้านการเงิน (เช่น การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 

ในอนาคต การเปล่ียนแปลงของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชน์ของรัฐบางประการ) ข้อสมมติทางการเงินต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ 

ความคาดหวังของตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับงวดที่ภาระผูกพันได้รับ

การช าระ 

6.6 ก าหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนตามตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ มีอันดับความน่าเช่ือถือในระดับคุณภาพดี (หรือ  

ในประเทศที่ตลาดหุ้นกู้ ภาคเอกชนมีขนาดไม่ใหญ่เพียงพอ ให้ใช้พันธบัตรรัฐบาล) และ

ใช้สกุลเงินและเง่ือนไขที่สอดคล้องกับสกุลเงินและเง่ือนไขของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

6.7 หักมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการออกจากมูลค่าตามบัญชีของภาระผูกพัน  

เพ่ือค านวณหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ สิทธิที่จะได้รับชดเชย 

บางประเภทที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นสินทรัพย์โครงการให้ปฏิบัติในลักษณะ
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เดียวกับสินทรัพย์โครงการ ยกเว้นว่าสิทธิเหล่าน้ันแสดงเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแทน  

ที่จะน าไปหักออกจากภาระผูกพัน 

6.8 จ ากัดจ านวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ เพ่ือไม่ให้มูลค่า

เกนิกว่าผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้จากโครงการ หรือ

เงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง 

6.9 รับรู้การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิเมื่อ

เกดิขึ้นดังต่อไปนี้  

6.9.1 ต้นทุนบริการและดอกเบี้ ยสทุธิรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และ 

6.9.2 การวัดมูลค่าใหม่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 บทน า 7 ผลประโยชน์ของพนักงานที่มิใช่ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง เป็นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ส าหรับผลประโยชน์ 

ระยะยาวอื่นของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้รับรู้และวัดมูลค่าเช่นเดียวกับ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน แต่การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินส าหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ไม่ได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานโดยเฉพาะ 

บทน า 8 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง คือผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายอันเน่ืองมาจากการตัดสินใจ

ของกิจการที่จะเลิกการจ้างงานพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติหรือการตัดสินใจของ

พนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอของผลประโยชน์เพ่ือแลกเปล่ียนกับการเลิกจ้าง กิจการต้องรับรู้

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเมื่อกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอของผลประโยชน์ดังกล่าว หรือ

เม่ือกจิการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่วันใดจะเกดิขึ้นก่อน 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน 

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของ

ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ 

1.1 หน้ีสิน เมื่อพนักงานได้ให้บริการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ของพนักงาน            

ที่บริษัทจะจ่ายในอนาคต และ 

1.2 ค่าใช้จ่าย เม่ือกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการของพนักงาน

เป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบันายจ้างส าหรบัวิธีการบญัชีส าหรบัผลประโยชน์

ของพนกังานทั้งหมด เวน้แต่ผลประโยชนที์ต่อ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

3   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับการรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่

ออกจากงาน) 

4 ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี รวมถึง 

4.1 ผลประโยชน์ที่ให้ภายใต้โครงการหรือข้อตกลงอื่นที่เป็นทางการระหว่างกจิการกับพนักงาน

แต่ละคน กลุ่มพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงาน 

4.2 ผลประโยชน์ที่ ให้ภายใต้ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือผ่านทางข้อตกลงของกลุ่ม

อุตสาหกรรม ซ่ึงก าหนดให้กิจการจ่ายสมทบเข้าโครงการระดับประเทศ โครงการระดับ

ภาครัฐ โครงการอื่นของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือโครงการของกลุ่มนายจ้าง หรือ 

4.3 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการปฏบัิติอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงก่อภาระผูกพันจากการอนุมาน 

การปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการซ่ึงก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการไม่มี

ทางเลือกที่เป็นจริงได้ท าให้จ าต้องจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ตัวอย่างของภาระผูกพัน

จากการอนุมาน ได้แก่ การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการของกิจการที่จะท าให้

เกดิความเสยีหายที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อความสมัพันธ์ที่มีต่อพนักงาน 

5 ผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึง 

5.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น ผลประโยชน์ดังต่อไปน้ีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ 

ทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการ 

ที่เกี่ยวข้อง   

5.1.1 ค่าจ้าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
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5.1.2 เงินที่จ่ายส าหรับการลาหยุดพักผ่อนประจ าปีและการลาป่วย 

5.1.3 ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และ 

5.1.4 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ 

และสนิค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) ส าหรับพนักงานปัจจุบัน 

5.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

5.2.1 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (เช่น บ านาญ ผลประโยชน์ที่จ่ายคร้ังเดียวเม่ือ 

ออกจากงาน) และ 

5.2.2 ผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงาน เช่น ประกันชีวิตหลังออกจากงาน และ 

ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

5.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน เช่น ผลประโยชน์ดังต่อไปนี้  

5.3.1  การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน เช่น การให้ลางานระยะยาวหลังจาก

ท างานเป็นระยะเวลานาน หรือการลาในปีที่ได้รับยกเว้นการท างาน 

5.3.2  ผลประโยชน์ที่ จ่ายจากการท างานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อื่นที่ จ่ายจาก 

การท างานเป็นระยะเวลานาน และ 

5.3.3  ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน และ 

5.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง  

6 ผลประโยชน์ของพนักงานให้รวมถึงผลประโยชน์ที่ จ่ายให้พนักงาน หรือผู้ที่พนักงานให้ 

การอุปการะ หรือผู้รับผลประโยชน์ และอาจจ่ายช าระเป็นเงิน (หรือเป็นการให้สนิค้าหรือบริการ) 

โดยตรงให้แก่พนักงาน คู่สมรส บุตร หรือผู้อื่นที่พนักงานให้การอุปการะ หรือจ่ายให้บุคคลอื่น 

เช่น บริษัทประกนัภัย 

7 พนักงานอาจให้บริการแก่กิจการในลักษณะเตม็เวลา ไม่เตม็เวลา ถาวร ไม่เป็นทางการ หรือ

ช่ัวคราว ภายใต้วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี พนักงานให้รวมถึงกรรมการบริษัท

และบุคลากรระดับบริหารอื่นด้วย 

ค านยิาม   

8 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายเฉพาะ ดงันี้  

ค านยิามของผลประโยชนข์องพนกังาน 

ผลประโยชนข์อง

พนักงาน 

หมายถึง สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กิจการให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

บริการทีไ่ดร้บัจากพนกังานหรือการเลิกจา้ง 
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ผลประโยชนร์ะยะสัน้

ของพนักงาน 

หมายถึง ผลประโยชนข์องพนกังาน (ที่มิใช่ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง) 

ซ่ึงคาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลงัวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนกังานไดใ้ห้บริการที่

เกีย่วขอ้ง 

  

ผลประโยชนห์ลัง 

ออกจากงาน 

หมายถึง ผลประโยชนข์องพนกังาน (ที่มิใช่ผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้าง

และผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน) ซ่ึงมีการจ่าย

หลงัจากการจา้งงานส้ินสุดลง 

 

ผลประโยชนร์ะยะยาว

อ่ืนของพนักงาน 

หมายถึง ผลประโยชนท์ั้งหมดของพนกังานที่มิใช่ผลประโยชนร์ะยะสั้น

ของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

 

ผลประโยชนเ์มือ่ 

เลกิจา้ง 

หมายถึง 
ผลประโยชนข์องพนกังานที่ใหเ้พือ่แลกเปลีย่นกบัการเลิก

จา้งงานของพนกังาน ซ่ึงเป็นผลจากขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้   

  
1) การตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่อน 

วนัออกจากงานตามปกติ หรือ 

  
2) การตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอของ

ผลประโยชนเ์พือ่แลกเปลีย่นกบัการเลิกจา้ง 

 

ค านยิามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประเภทโครงการ 

โครงการ

ผลประโยชนห์ลัง

ออกจากงาน 

หมายถึง ขอ้ตกลงทีเ่ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการทีก่ิจการตกลงจะ

จ่ายผลประโยชนห์ลงัออกจากงานให้แก่พนกังานตั้ งแต่

หนึง่รายหรือมากกว่าหนึง่รายข้ึนไป 

โครงการสมทบเงินที่

ก าหนดไว ้(ซึ่ง

ต่อไปน้ีเรียกว่า 

“โครงการ 

สมทบเงิน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานที่กิจการจ่ายเงิน

สมทบในจ านวนที่แน่นอนให้แก่กิจการที่แยกต่างหาก 

(กองทุน) และไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัจากการอนุมานที่ตอ้งจ่ายเงินสมทบอีก หากกองทุน

ไม่สามารถด ารงสินทรพัยเ์พียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์

ของพนักงานทั้ งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ

พนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ 
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โครงการ

ผลประโยชน์ 

ทีก่ าหนดไว ้(ซึ่ง

ต่อไปน้ีเรียกว่า 

“โครงการ

ผลประโยชน์”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานที่มิใช่โครงการ

สมทบเงิน 

 

 

 

โครงการของกลุ่ม

นายจา้ง 

หมายถึง โครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน ์ 

(ทีไ่ม่ใช่โครงการระดบัภาครฐั) ซ่ึง 

  1) รวมสินทรพัยที์่สมทบจากกิจการต่างๆ ที่ไม่อยู่ภายใต ้

การควบคุมเดียวกนั และ 

  2) ใชสิ้นทรพัยเ์หล่านั้นใหเ้กิดประโยชนต่์อพนกังานของ

กิจการมากกว่าหนึ่งแห่งตามเกณฑ์ของระดับเงิน

สมทบและระดับผลประโยชน์ที่ ก าหนดไว้โดย

ปราศจากการก าหนดโดยกิจการทีจ่า้งพนกังาน 

 

ค านยิามทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 

หน้ีสิน (สินทรัพย)์ 

ผลประโยชนท์ี่

ก าหนดไวสุ้ทธิ 

หมายถึง ส่วนขาดหรือส่วนเกินที่ปรับปรุงดว้ยผลกระทบของการจ ากดั

สินทรัพยผ์ลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิไม่ให้เกินเพดาน

ของสินทรพัย ์

 

ส่วนขาดหรือส่วนเกิน 

(ของหน้ีสิน

ผลประโยชนท์ี่

ก าหนดไว ้

(สินทรัพย)์) 

หมายถึง 1) มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์          

ทีก่ าหนดไว ้หกัดว้ย 

2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ถา้มี)  

 

เพดานของสินทรัพย ์ หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูป 

ของการชดเชยเงินคืนใหจ้ากโครงการ หรือเงินสมทบแก่

โครงการในอนาคตทีล่ดลง 

 

มลูค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพนัตาม

หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต

ก่อนหกัสินทรพัยโ์ครงการ เพือ่จ่ายช าระภาระผูกพนัที่เกิดจาก
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โครงการ

ผลประโยชนท์ี่

ก าหนดไว ้(ซึ่ง

ต่อไปน้ีเรียกว่า 

“ภาระผกูพนัตาม

โครงการ

ผลประโยชน์”) 

บริการที่พนักงานไดใ้ห้บริการในงวดปัจจุบันและงวด

ก่อนๆ 

 

 

 

 

สินทรัพยโ์ครงการ 

 

ประกอบดว้ย 

 

1) สินทรพัยที์ถ่อืไวโ้ดยกองทุนผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน และ 

2) กรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่ขา้เงือ่นไข 

สินทรัพยท์ีถ่อืไวโ้ดย

กองทุนผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

หมายถึง สินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินที่ไม่สามารถ

เปลีย่นมือไดที้อ่อกโดยกิจการทีเ่สนอรายงาน) ซ่ึง 

1) ถือไวโ้ดยกิจการ (กองทุน) ที่มีสถานะตามกฎหมาย

แยกออกจากกิจการที่เสนอรายงานและตั้ งข้ึนเพียง

เพื่อไวจ่้ายหรือสมทบเป็นผลประโยชนข์องพนกังาน

เท่านั้น และ 

2) มีไวพ้รอ้มที่จะใชเ้พือ่จ่ายหรือสมทบเป็นผลประโยชน์

ของพนกังานเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดม้ีไว ้เพื่อเจ้าหนี้ ของ

กิจการที่เสนอรายงาน (แมว่้าจะเป็นกรณีลม้ละลายก็

ตาม) และไม่สามารถจ่ายคืนแก่กิจการที่เสนอรายงาน 

เวน้แต่กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

2.1) สินทรัพย์ที่ เหลืออยู่ของกองทุนมีเพียง

พอที่จะครอบคลุมถึงภาระผูกพันของ

ผลประโยชนข์องพนกังานของโครงการ หรือ

กิจการทีเ่สนอรายงาน หรือ 

2.2)  สินทรัพย์ที่ คืนกลับมายังกิ จการที่ เสนอ

รายงานเพื่อชดเชยส่วนของผลประโยชน์

ของพนกังานทีไ่ดจ่้ายออกไปแลว้ 
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กรมธรรมป์ระกันภยั           

ทีเ่ขา้เง่ือนไข
1
 

หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัภยัที่ออกโดยผูร้บัประกนัที่ไม่ใช่กิจการ       

ที่เกี่ยวขอ้งกนัของกิจการที่เสนอรายงาน (ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผย

ขอ้มลูเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน) หากเงินที่

ไดจ้ากกรมธรรมน์ ั้น 

1) สามารถใชเ้พยีงเพือ่จ่ายหรือเป็นเงินกองทุนเพือ่

ผลประโยชนข์องพนกังานตามโครงการผลประโยชน ์

เท่านั้น และ 

2) ไม่ไดม้ีไวเ้พือ่จ่ายใหเ้จา้หนี้ ของกิจการทีเ่สนอรายงาน 

(แมว่้าจะเป็นกรณีลม้ละลายก็ตาม) และไม่สามารถ

จ่ายใหก้ิจการทีเ่สนอรายงานได ้เวน้แต่กรณีใดกรณี

หนึง่ดงันี้  

2.1) สิ่งตอบแทนที่ไดถ้ือเป็นสินทรพัยส่์วนเกินที่ไม่

จ าเป็นส าหรับกรมธรรมเ์พื่อให้ครอบคลุมถึง

ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

พนกังานทั้งหมด หรือ 

2.2) สิ่งตอบแทนที่ไดคื้นกลบัมายงักิจการที่น าเสนอ 

รายงานเพื่อชดเชยส่วนของผลประโยชนข์อง

พนกังานทีไ่ดจ่้ายออกไปเรียบรอ้ยแลว้ 

มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่โอน

หนี้ สินในรายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด 

ณ วันที่ว ัดมูลค่า(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การวัดมลูค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

ค านยิามทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ทุนของผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

ตน้ทุนบริการ  ประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนบริการปัจจุบัน หมายถงึ 

  
ส่วนเพิ่มของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของ

ผลประโยชนที์่เกิดจากบริการที่พนกังานไดใ้หบ้ริการ 

ในงวดปัจจุบนั 

                                                           
1
 กรมธรรมป์ระกนัภัยที่เข้าเงื่อนไข ไม่จ าเป็นต้องเป็นสญัญาประกนัภัยตามค านิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 4 (ปรับปรงุ 2558) เรื่อง สญัญาประกนัภยั  
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2) ตน้ทุนบริการในอดีต หมายถงึ 

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 

ตามโครงการผลประโยชนส์ าหรบับริการที่พนกังาน

ได้ให้บริการในงวดก่อนๆ ซ่ึงเกิดจากการแก้ไข

โครงการ (เริ่มจัดตั้ งเป็นครั้ งแรกหรือการยกเลิก

โครงการหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงการ

ผลประโยชน)์ หรือการลดขนาดโครงการลง (การลด

ขนาดโครงการอย่างมีนยัส าคัญโดยกิจการเพื่อให้

ครอบคลุมจ านวนพนกังานตามโครงการ) และ  

3) ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์

 

ดอกเบี้ ยสุทธิจาก

หน้ีสิน(สินทรัพย)์ 

ผลประโยชนท์ี่

ก าหนดไวสุ้ทธิ 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดในหนี้ สิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของเวลา 

 

 

การวัดมลูค่าใหม่ของ

หน้ีสิน(สินทรัพย)์ 

ผลประโยชนท์ี่

ก าหนดไวสุ้ทธิ 

 

 

 

ประกอบดว้ย 1) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

2) ผลตอบแทนจากสินทรพัยโ์ครงการ ซ่ึงไม่รวมจ านวนที่

รวมอยู่ในดอกเบี้ ย สุท ธิจากหนี้ สิน ( สินทรัพย์) 

ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ และ 

3) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผลกระทบของเพดานของ

สินทรพัย ์ซ่ึงไม่รวมจ านวนที่รวมอยู่ในดอกเบี้ ยสุทธิ

จากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 
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ผลก าไรและขาดทุน

จากการประมาณการ

ตามหลักคณตศา

สตร์ประกันภยั 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน ์ซ่ึงเป็นผลจาก 

1) การปรบัปรุงจากประสบการณ ์(ผลกระทบของความ

แตกต่างระหว่างข้อสมมติเดิมที่ใช้ในการประมาณการ       

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัยกบัสิ่งที่ไดเ้กิดข้ึน

จริง) และ  

2)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ใน          

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

ผลตอบแทนของ

สินทรัพยโ์ครงการ 

หมายถึง ดอกเบี้ ย เงินปันผล และรายไดอื้่นที่เกิดจากสินทรัพย์

โครงการ รวมทั้งผลก าไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่เกิดข้ึนและ 

ทีเ่กิดข้ึนแลว้จากสินทรพัยโ์ครงการ หกัดว้ย 

1) ตน้ทุนการบริหารสินทรพัยโ์ครงการ และ 

2) ภาษีค้างจ่ายที่โครงการต้องจ่าย นอกเหนือจาก

รายการภาษี ที่ รวมอ ยู่ ในข้อสมมติที่ ใช้ในการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยเพื่อ 

วดัมูลค่าปัจจุบนัภาระผูกพนัของผลประโยชน ์

 

 

การจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ 

 

หมายถึง รายการที่จะขจัดภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนั

จากการอนุมานที่จะเกิดข้ึนส าหรบัผลประโยชนบ์างส่วน

หรือทั้งหมดภายใตโ้ครงการผลประโยชน ์นอกเหนือจาก

การจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานหรือให้แก่บุคคลอื่น 

ในนามของพนกังานทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นเงือ่นไขของโครงการ

และรวมอยู่ในขอ้สมมติที่ใชใ้นการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  

9 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รวมถึงรายการดังต่อไปน้ี หากคาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวน

ก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

9.1 ค่าจ้าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  

9.2 การลาพักผ่อนประจ าปีและลาป่วยที่คงไว้ซ่ึงค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย 

9.3 ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และ  
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9.4 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินค้า

หรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) ส าหรับพนักงานปัจจุบัน 

10  กิจการไม่จ าเป็นต้องจัดประเภทรายการผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานใหม่ หากความ

คาดหวังของกิจการในเร่ืองระยะเวลาของการจ่ายช าระผลประโยชน์เปล่ียนแปลงอย่างช่ัวคราว 

อย่างไรก็ตามเมื่อลักษณะของผลประโยชน์มีการเปล่ียนแปลง (เช่น การเปล่ียนแปลงจาก

ผลประโยชน์ชนิดไม่สะสมเป็นชนิดสะสม) หรือเมื่อความคาดหวังของกิจการในเร่ืองของ

ระยะเวลาของการจ่ายช าระผลประโยชน์เปล่ียนแปลงอย่างไม่ช่ัวคราว กิจการต้องพิจารณาว่า

ผลประโยชน์ดังกล่าวยังเป็นไปตามค านิยามของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานหรือไม่ 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นทั้งหมดของพนกังาน 

11 เมื่อพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่กิจการในระหว่างงวดบญัชี  กิจการตอ้งรบัรูจ้ านวนที่ไม่คิดลด

ของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานที่คาดว่าจะจ่ายเพือ่แลกเปลีย่นกบับริการที่ไดร้บัจาก

พนกังาน โดย 

11.1 รบัรูเ้ป็นหนี้ สิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หลงัหกัจ านวนเงินที่จ่ายแลว้ หากจ านวนที่จ่าย

แลว้สูงกว่าจ านวนเงินที่ไม่คิดลดของผลประโยชน ์กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเกินนั้นเป็น

สินทรพัย ์(ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้) ในจ านวนเงินที่ส่งผลใหก้ารจ่ายล่วงหนา้นั้นจะท า

ใหล้ดการจ่ายของส่วนในอนาคตลง หรือรบัเงินสดกลบัคืนมา  

11.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นจะก าหนดหรือ

อนุญาตใหร้วมผลประโยชนเ์ป็นราคาทุนของสินทรพัยไ์ด ้(เช่น มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินคา้คงเหลือ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ)์ 

12 ย่อหน้าที่  13 16 และ 19 อ ธิบายวิ ธีที่กิจการจะต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่  11 ต่อ

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานในรูปแบบของการลางานที่ไดร้บัค่าตอบแทน โครงการ

ส่วนแบ่งก าไร และโบนสั 

สิทธิการลางานในระยะสั้นทีไ่ดร้บัค่าตอบแทน  

13 กิจการต้องรับรู ้ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานใน 

รูปการลางานทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนตามย่อหนา้ที ่11 ดงันี้  

13.1 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ไดร้ับค่าตอบแทนที่สะสมได ้ให้รับรู ้เมื่อพนกังาน

ใหบ้ริการซ่ึงก่อใหเ้กิดการเพิม่ข้ึนของสิทธิการลางานทีย่งัไดร้บัค่าตอบแทนในอนาคต  

13.2 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ไดร้บัค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได ้ใหร้บัรูเ้มื่อมีการลางาน

เกิดข้ึน 
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14 กิจการอาจให้พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้หลายกรณี รวมถึงการหยุด การลาป่วย และ

การลาจากการทุพพลภาพช่ัวคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร การลาเพ่ือกิจ

ของการศาลยุติธรรมและกิจของราชการทหาร สิทธิในการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนมี 2 

ประเภท ดังน้ี 

14.1 ชนิดสะสม  

14.2 ชนิดไม่สะสม 

15 สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใช้        

ในอนาคตได้ หากไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบันทั้งหมด สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทน 

ชนิดสะสมอาจเป็นสทิธขิาด (พนักงานได้รับสทิธโิดยการจ่ายเป็นเงินสดส าหรับสิทธิในการลาที่ยัง

ไม่ได้ใช้เมื่อออกจากกิจการ) หรือไม่เป็นสิทธิขาด (พนักงานไม่ได้สิทธิที่จะได้รับการจ่ายเป็น 

เงินสดส าหรับสทิธใินการลาที่ยังไม่ได้ใช้เม่ือออกจากกิจการ) ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน

ได้ให้บริการซ่ึงเพ่ิมสิทธิในการได้รับการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนในอนาคตเพ่ิม แม้ว่าสิทธ ิ

การลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนจะไม่เป็นสิทธิขาด และความเป็นไปได้ที่พนักงานจะออกจากงาน

ก่อนใช้สิทธิแบบไม่เป็นสิทธิขาดสะสมจะมีผลต่อการวัดมูลค่า ของภาระผูกพัน ให้ถือว่า 

ภาระผูกพันเกดิขึ้นและต้องรับรู้ภาระผูกพันน้ัน 

16 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของสิทธิการลางานที่ยงัไดร้บัค่าตอบแทน

ชนดิสะสมตามจ านวนซ่ึงกิจการคาดว่าจะจ่ายเพิม่เนือ่งจากมีสิทธิทีพ่นกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสม

อยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

17 วิธกีารที่ระบุในย่อหน้าก่อนวัดมูลค่าภาระผูกพันตามจ านวนเงินที่จะจ่ายเพ่ิมซ่ึงคาดว่าจะเกิดจาก

การสะสมผลประโยชน์ ในหลายกรณี กจิการอาจไม่จ าเป็นต้องค านวณอย่างละเอียดเพ่ือประมาณ

การว่าไม่มภีาระผูกพันที่มีสาระส าคัญจากการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ ตัวอย่างเช่น 

ภาระผูกพันที่เกิดจากการลาป่วยมีแนวโน้มที่จะเป็นสาระส าคัญกต่็อเม่ือมีความเข้าใจทั้งที่เป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการว่าสิทธิการลาป่วยที่ไม่ได้ใช้ที่ยังได้รับค่าตอบแทน อาจได้รับชดเชย

ด้วยวันหยุดที่ได้รับค่าตอบแทน 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่16 และ 17  

กจิการมีพนักงาน 100 คน ซ่ึงมีสทิธทิี่จะลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 5 วันท าการ วันลาป่วยที่

ไม่ได้ใช้จะยกไปใช้ได้ใน 1 ปีปฏิทิน การใช้สิทธิลาป่วยจะเร่ิมใช้จากสิทธิของปีปัจจุบันก่อน

แล้วจึงใช้สิทธิที่ยกมาจากปีก่อน (วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 สิทธิที่

ยังไม่ได้ใช้โดยเฉล่ียคือ 2 วันต่อคน กิจการคาดหวังตามเกณฑ์จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึง

คาดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปว่า ในปี 25X2 พนักงาน 92 คนจะลาป่วยคนละไม่เกิน 5 วัน และ

อกี 8 คนที่เหลือจะลาป่วยเฉล่ียคนละ 6.5 วัน 

กิจการคาดว่าจะมีการจ่ายเพ่ิมเติมเป็นเวลา 12 วนั ส าหรบัการลาป่วยซึง่เป็นผลมาจากสิทธิที่

ยงัไม่ไดไ้ชส้ะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 เท่ากบั 12 วนั (8 คน * 1.5 วนัต่อคน) ดงันัน้ 

กิจการจะรบัรูห้น้ีสินเท่ากบัจ านวนเงินทีจ่า่ยส าหรบัการลาป่วย 12 วนั 
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18 สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดไม่สะสมจะไม่ถูกยกยอดไป สิทธิการลางานดังกล่าว          

จะหมดสิทธิไปหากสิทธิในงวดปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมด และพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับ

ค่าตอบแทนส าหรับสิทธิการลางานที่ไม่ได้ใช้ดังกล่าวเม่ือออกจากงาน กรณีดังกล่าวมักเป็นกรณี

ของการลาป่วย (สทิธใินอดีตที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ท าให้สทิธใินอนาคตเพ่ิมข้ึน) การลาคลอดบุตร หรือ

การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร และการลาเพ่ือกจิของศาลยุติธรรมหรือการลาเพ่ือราชการทหารที่ยังได้รับ

ค่าตอบแทน กิจการไม่ต้องรับรู้หน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายจนกว่าจะมีการลางานเกิดขึ้ น เน่ืองจาก         

การให้บริการของพนักงานไม่ได้ท าให้จ านวนของผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน 

โครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนสั 

19 กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายของส่วนแบ่งก าไรและโบนสัตามย่อหนา้ที่ 11  

หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

19.1 กิจการมีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานในปัจจุบนัที่จะตอ้ง

จ่ายเนือ่งจากเหตุการณที์เ่กิดข้ึนในอดีต และ 

19.2 สามารถประมาณภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัจะเกิดข้ึนก็ต่อเมือ่กิจการไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปไดน้อกจาก

จะตอ้งจ่ายเงิน 

20 ภายใต้โครงการส่วนแบ่งก าไรบางโครงการ พนักงานจะได้รับส่วนแบ่งก าไรต่อเมื่อยังคงท างาน

กับกิจการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อ

พนักงานได้ให้บริการซ่ึงจะเพ่ิมมูลค่าของจ านวนเงินที่กิจการต้องจ่ายหากพนักงานยังคง

ให้บริการจนครบระยะเวลาที่ก  าหนด การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจากการอนุมานน้ีสะท้อน 

ความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนอาจออกจากงาน โดยไม่ได้รับการจ่ายส่วนแบ่งก าไร 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่20  

โครงการส่วนแบ่งก าไรก าหนดให้กิจการจ่ายก าไรส าหรับปีตามสัดส่วนที่ระบุไว้ให้พนักงานที่ท  างาน

ตลอดปี หากไม่มีพนักงานลาออกจากงานระหว่างปี ส่วนแบ่งก าไรที่จะจ่ายทั้งหมดส าหรับปี         

จะเท่ากับร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิ กิจการคาดว่าอัตราการเข้าออกของพนักงานท าให้การจ่าย

ส่วนแบ่งก าไรลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ของก าไรสทุธ ิ

กิจการรบัรูห้น้ีสินและค่าใชจ้า่ยทีร่อ้ยละ 2.5 ของก าไรสทุธิ 

21 กิจการอาจไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจ่ายโบนัส อย่างไรกต็าม ในบางกรณีกิจการอาจมี

ธรรมเนียมปฏบัิติในการจ่ายโบนัส ซ่ึงในกรณีเช่นนี้กจิการมีภาระผูกพันจากการอนุมานเน่ืองจาก

กิจการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องจ่ายโบนัสน้ัน การวัดมูลค่าของภาระผูกพัน จาก              

การอนุมานน้ีสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนออกจากงานไปโดยไม่ได้รับโบนัส 

22 กิจการสามารถประมาณภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานส าหรับ

โครงการส่วนแบ่งก าไรหรือโครงการโบนัสได้อย่างน่าเช่ือถือ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  
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22.1 เง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการมีสตูรในการค านวณจ านวนผลประโยชน์ 

22.2 กจิการก าหนดจ านวนที่จะจ่ายก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน 

22.3 ธรรมเนียมปฏบัิติในอดีตท าให้ทราบชัดเจนถึงจ านวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน

ของกจิการ 

23 ภาระผูกพันจากโครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนัสเกดิจากการให้บริการของพนักงานและ

ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ ดังน้ัน กิจการจะรับรู้ต้นทุนของโครงการส่วนแบ่งก าไรและ

โครงการโบนัสเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การจัดสรรจากก าไรสทุธใิห้กบัเจ้าของกจิการ 

24 หากการจ่ายส่วนแบ่งก าไรและโบนัสยังไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนนับจาก

วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินน้ีถือเป็น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (ตามย่อหน้าที่ 153 ถึง 158) 

การเปิดเผยขอ้มูล  

25 แม้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของ

พนักงาน  โดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ อาจก าหนดให้เปิดเผยไว้ 

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั

บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ซ่ึงก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงานที่เป็นผู้บริหารส าคัญ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน ซ่ึงก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้

และโครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

26 ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  

26.1 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (เช่น บ านาญ และผลประโยชน์ที่จ่ายคร้ังเดียวเม่ือออก

จากงาน) และ 

26.2 ผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงาน เช่น การประกันชีวิต และการรักษาพยาบาลหลังออก

จากงาน  

การจัดการเร่ืองของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน กจิการต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกับการจัดการ

ดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการตั้ งกิจการแยกออกมาต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบและจ่าย

ผลประโยชน์หรือไม่ 
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27 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการ

ผลประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาจากกฎเกณฑ์และเง่ือนไขหลัก

ของโครงการ 

28 ภายใต้โครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการ

จะจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินที่กิจการตกลงจะสมทบเข้ากองทุน ดังน้ัน จ านวนผลประโยชน์ 

หลังออกจากงานที่พนักงานได้รับจะก าหนดจากจ านวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบ (และบางคร้ัง

พนักงานร่วมสะสมด้วย) ให้กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือให้กับผู้รับประกัน 

รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่เกิดจากเงินสมทบดังกล่าว ดังน้ัน  ความเสี่ยงจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (ในกรณีผลประโยชน์จะน้อยกว่าที่คาดหวังไว้)  และความเสี่ยงจาก

การลงทุน (ในกรณีสินทรัพย์ที่น าไปลงทุนไม่เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์ที่คาดหวังไว้)  

ที่เป็นสาระส าคัญจะตกอยู่กบัพนักงาน 

29 ตัวอย่างของกรณีที่ภาระผูกพันของกิจการไม่จ ากัดอยู่เพียงจ านวนเงินที่กิจการตกลงที่จะจ่าย

สมทบเข้ากองทุนเทา่นั้น คือการที่กจิการก่อให้เกดิภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก

การอนุมานโดย 

29.1 ใช้สูตรการค านวณผลประโยชน์ของโครงการซ่ึงไม่ได้เช่ือมโยงกับจ านวนเงินจ่ายสมทบ

เพียงอย่างเดียว และก าหนดให้กิจการต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมหากสินทรัพย์มีไม่เพียงพอ

กบัผลประโยชน์ในสตูรการค านวณผลประโยชน์ดังกล่าว 

29.2 มีการประกนัผลตอบแทนของเงินสมทบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ หรือ  

29.3 มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่น 

กิจการมีประวัติการเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ มีอยู่เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

ภาวะเงินเฟ้อ จนถือเป็นธรรมเนียมปฏบัิติ แม้จะไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายกต็าม 

30 ภายใต้โครงการผลประโยชน์  

30.1 ภาระผูกพันของกิจการคือ การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงานปัจจุบันและ 

พนักงานในอดีต และ 

30.2 โดยเน้ือหาแล้ว กิจการต้องรับความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย (ในกรณีต้นทุนของผลประโยชน์สูงกว่าที่คาดหวังไว้) และความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ดังน้ัน หากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือการลงทุนไม่

เป็นไปตามที่คาด ภาระผูกพันของกจิการอาจเพ่ิมข้ึน 

31 ต้ังแต่ย่อหน้าที่ 32 ถึง 49 จะอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินกับโครงการ

ผลประโยชน์ในแง่ที่เป็นโครงการของกลุ่มนายจ้าง โครงการผลประโยชน์ที่กิจการที่อยู่ภายใต้ 

การควบคุมเดียวกันโดยร่วมกนัรับความเสี่ยง โครงการระดับภาครัฐ และผลประโยชน์ที่มีการประกนั 



 
 

21 

โครงการของกลุ่มนายจา้ง  

32 กิจการตอ้งจัดโครงการของกลุ่มนายจา้งเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์

โดยพิจารณาตามเงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพนัจากการอนุมานนอกเหนือจาก

เงือ่นไขทีเ่ป็นทางการ)  

33 หากกิจการเขา้ร่วมโครงการผลประโยชนข์องกลุ่มนายจ้าง เวน้แต่กิจการถือปฏิบติัตาม 

ย่อหนา้ที ่34 กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

33.1 รบัรูภ้าระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์สินทรพัยโ์ครงการ และตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้ง

กบัโครงการตามสดัส่วนที่เป็นของกิจการในลกัษณะเดียวกบัโครงการผลประโยชน์

โครงการอื่น และ 

33.2 เปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ที ่135 ถงึ 148 (ยกเวน้ย่อหนา้ที ่148.4) 

34 เมื่อมีขอ้มูลไม่เพียงพอที่จะใชก้ารบญัชีเกี่ยวกบัโครงการผลประโยชนข์องกลุ่มนายจ้าง 

กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

34.1 บนัทึกบญัชีโครงการตามย่อหนา้ที ่51 ถงึ 52 เสมือนเป็นโครงการสมทบเงิน 

34.2 เปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ าหนดในย่อหนา้ที ่148 

35 ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของโครงการของกลุ่มนายจ้างที่เป็นโครงการผลประโยชน์ ได้แก่ 

35.1 การจ่ายเงินเข้าโครงการตามความจ าเป็นในแต่ละงวด เช่น การจ่ายเงินสมทบ ถูก

ก าหนดให้อยู่ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอส าหรับผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายภายในงวดน้ัน 

ส่วนผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้รับในงวดปัจจุบันจะจ่ายจากเงินสมทบในอนาคต และ 

35.2 ผลประโยชน์ของพนักงานก าหนดจากระยะเวลาการท างานและกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีวิธอีื่นที่เป็นไปได้ที่จะไม่ร่วมโครงการ นอกจากการจ่ายเงินสมทบส าหรับผลประโยชน์

ที่พนักงานควรได้รับจนถึงวันที่กจิการไม่ร่วมโครงการ โครงการน้ีก่อให้เกิดความเสี่ยงจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแก่กิจการ ท าให้กิจการจะต้องเพ่ิม 

เงินสมทบหรือชักจูงให้พนักงานรับผลประโยชน์ลดลงในกรณีที่ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท าให้กิจการมีต้นทุนของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วมากกว่า 

ที่คาดหวังไว้ โครงการน้ีถือเป็นโครงการผลประโยชน์ 

36 เม่ือมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มนายจ้างที่มีลักษณะเป็นโครงการผลประโยชน์ 

กิจการต้องรับรู้ภาระผูกพันของผลประโยชน์ สินทรัพย์โครงการ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์อื่นๆ ตาม

สดัส่วนที่เป็นของแต่ละกจิการ อย่างไรกต็าม กิจการอาจไม่สามารถระบุส่วนแบ่งของตนเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของโครงการได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอที่จะบันทึกบัญชี  

ซ่ึงอาจเกดิขึ้นหาก 

36.1 โครงการท าให้กิจการที่เข้าร่วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่น ซ่ึงส่งผลให้ไม่มี
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หลักเกณฑ์ที่น่าเช่ือถือและสอดคล้องในการจัดสรรภาระผูกพัน สินทรัพย์โครงการ และ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัโครงการในส่วนของแต่ละกจิการที่เข้าร่วมโครงการ หรือ  

36.2 กิจการไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับโครงการเพ่ือปฏบัิติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้โครงการเสมือนโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสมทบเงินของ

กจิการและเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 148 

37 หากมีข้อตกลงตามสัญญาระหว่างโครงการของกลุ่มนายจ้างและผู้เข้าร่วมโครงการถึงวิธี

ก าหนดการจ่ายส่วนเกินของโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (หรือจัดหาเงินส าหรับส่วนขาด) 

ผู้เข้าร่วมในโครงการของกลุ่ม นายจ้างตามสัญญาดังกล่าวที่รับรู้โครงการของกลุ่มนายจ้าง

ลักษณะน้ีเป็นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้าที่ 34 ต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิดจาก

ข้อตกลงภายใต้สญัญาดังกล่าว และรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน  

 

 ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่37 

กิจการเข้าร่วมโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้างที่ไม่ได้จัดเตรียมการประเมินมูลค่า

ของโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ดังน้ันกิจการต้องบันทึกบัญชีเสมือนว่า

เป็นโครงการสมทบเงิน การวัดมูลค่าของกองทุนซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

แสดงให้เหน็ถึงส่วนขาด 100 ล้านบาทในโครงการ โครงการมีข้อตกลงตามสัญญาเกี่ยวกับ

ก าหนดการสมทบเงินของนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือลดส่วนขาดลงภายในเวลา 5 ปี  

เงินสมทบทั้งหมดที่เป็นส่วนที่กจิการต้องสมทบเข้าตามสญัญาคือ 8 ล้านบาท 

กิจการรบัรูห้น้ีสินส าหรบัเงินสมทบทีป่รบัมูลค่าเงินตามเวลาและค่าใชจ้่ายในจ านวนเท่ากนั

ในก าไรหรือขาดทนุ 
 

38 โครงการของกลุ่มนายจ้างแตกต่างจากโครงการรวมกลุ่มบริหาร โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็นเพียง               

การน าโครงการของนายจ้างแต่ละรายมารวมกันเพ่ือให้นายจ้างที่เข้าร่วมน าสินทรัพย์มาร่วมกัน

ลงทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการการลงทุน โดยสิทธิเรียกร้องของนายจ้างแต่ละ

รายยังคงแยกจากกันเพ่ือผลประโยชน์ของลูกจ้างของแต่ละกิจการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุ่ม

บริหารดังกล่าวไม่ท าให้เกิดปัญหาในการบันทึกบัญชี เพราะกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิบัติ

เช่นเดียวกบัโครงการอื่นๆ ที่เป็นของนายจ้างรายเดียว เน่ืองจากโครงการดังกล่าวไม่ท าให้กิจการ

ที่เข้าร่วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงาน

ปัจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ ค านิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้

กิจการจัดประเภทโครงการรวมกลุ่มบริหารเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ 

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเง่ือนไข          

ที่เป็นทางการด้วย) 

39 ในการพิจารณาว่าเมื่อใดจะรับรู ้รายการ และมูลค่าวัดอย่างไร หนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับ 

การยกเลิกโครงการผลประโยชนข์องกลุ่มนายจ้าง หรือการถอนตวัของกิจการออกจาก
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โครงการผลประโยชน์ของกลุ่ มนายจ้าง กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

ทีอ่าจเกิดข้ึน  

โครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไวที้ก่ิจการต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัร่วมรบัความเสีย่ง 

40 โครงการผลประโยชน์ที่กิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (เช่น บริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อย) ร่วมรับความเสี่ยง ไม่ถือเป็นโครงการของกลุ่มนายจ้าง  

41 กจิการที่เข้าร่วมในโครงการประเภทดังกล่าวต้องเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยรวมซ่ึงวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยอาศัยข้อสมมติพ้ืนฐานที่ใช้กับโครงการโดยรวม หากมี

ข้อตกลงตามสัญญาหรือนโยบายท าให้แต่ละกิจการในกลุ่มรับภาระต้นทุนของผลประโยชน์สุทธิ

ส าหรับโครงการโดยรวม ซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องรับรู้ต้นทุน

ผลประโยชน์สุทธิดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท หากไม่มี

ข้อตกลงหรือนโยบายดังกล่าว ต้นทุนของผลประโยชน์สุทธิต้องรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

หรืองบการเงินแต่ละกจิการในกลุ่มที่มีนายจ้างให้การสนับสนุนโครงการตามกฎหมาย กิจการอื่น

ในกลุ่มต้องรับรู้ต้นทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละกิจการเท่ากับส่วนที่ต้อง

จ่ายสมทบส าหรับงวดน้ัน   

42 การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละ

กจิการในกลุ่ม ดังน้ันกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงิน

แต่ละบริษัทตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 149 

 

โครงการระดบัภาครฐั  

43 กิจการต้องรับรู ้โครงการระดับภาครัฐในลักษณะเดียวกับโครงการของกลุ่มนายจ้าง  

(ตามย่อหนา้ที ่32 ถงึ 39) 

44 โครงการระดับภาครัฐเป็นโครงการที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กับทุกกิจการ (หรือทุก

กจิการในหมวดใดหมวดหน่ึง เช่น อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ) และด าเนินการ

โดยหน่วยงานของรัฐในระดับประเทศหรือท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น (เช่น หน่วยงานอิสระ         

ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือโครงการน้ีโดยเฉพาะ) ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรืออิทธิพลของกิจการที่เสนอ

รายงาน บางโครงการที่กิจการจัดต้ังจัดให้มีทั้งผลประโยชน์ภาคบังคับเพ่ือทดแทนผลประโยชน์ 

ที่ครอบคลุมโดยโครงการระดับภาครัฐ และให้ผลประโยชน์โดยสมัครใจเพ่ิมเติม โครงการ

ดังกล่าวไม่ถือเป็นโครงการระดับภาครัฐ 

45 โครงการระดับภาครัฐจัดเป็นโครงการผลประโยชน์หรือโครงการสมทบเงิน ขึ้นอยู่กับภาระผูกพัน

ของกิจการภายใต้โครงการน้ัน โครงการระดับภาครัฐหลายๆ โครงการได้รับการสนับสนุน 

เงินสมทบเข้าโครงการลักษณะเหมาะสมตามความจ าเป็นในแต่ละงวด โดยจ านวนเงินที่จ่าย

สมทบเข้าโครงการถูกก าหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน 
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ผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้รับในงวดปัจจุบันจะจ่ายจากเงินที่จะสมทบเข้าโครงการในอนาคต 

อย่างไรกต็าม ส าหรับโครงการระดับภาครัฐส่วนใหญ่ กิจการมักไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์เหล่าน้ันในอนาคต มีเพียงภาระผูกพัน

ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเม่ือถึงก าหนดเวลาเท่าน้ัน อีกทั้งหากกิจการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นสมาชิก

ของโครงการระดับภาครัฐ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับ 

จากโครงการในปีก่อนๆ ด้วย  ดังน้ัน โครงการระดับภาครัฐจึงมักจัดเป็นโครงการสมทบเงิน 

อย่างไรกดี็ หากโครงการระดับภาครัฐมีลักษณะเป็นโครงการผลประโยชน์ กิจการต้องปฏบัิติตาม 

ย่อหน้าที่ 32 ถึง 39 

ผลประโยชนที์ม่ีการประกนั  

46 กิจการอาจจ่ายค่าเบี้ ยประกนัเพื่อสมทบเงินทุนแก่โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

กิจการตอ้งถือว่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการสมทบเงิน เวน้แต่กิจการจะมีภาระผูกพนั

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มผ่านโครงการ)  

ทีต่อ้งท าตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงันี้  

46.1 จ่ายผลประโยชนข์องพนกังานโดยตรงเมือ่ครบก าหนด หรือ 

46.2 จ่ายเพิ่มเติมส่วนต่าง หากผูร้ ับประกันไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานทั้ งหมด          

ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการใหบ้ริการของพนกังานในงวดก่อนๆ และงวดปัจจุบนั 

หากกิจการมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานดงักล่าว กิจการตอ้ง

ถอืว่าโครงการนั้นเป็นโครงการผลประโยชน ์

47 ผลประโยชน์ที่มีการประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือ

โดยอตัโนมัตกิบัภาระผูกพันของกจิการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยขึ้ นอยู่กับการแยกข้อแตกต่างระหว่าง 

การบัญชี และการจ่ายเงินเข้ากองทุน เช่นเดียวกบัโครงการอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

48 หากกิจการสมทบเงินทุนส าหรับภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานด้วย 

การซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่กิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก

การอนุมานเกี่ยวกบัผลประโยชน์น้ัน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไก

การก าหนดเบ้ียประกันในอนาคต หรือโดยผ่านความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับ

ประกนั) การจ่ายเบ้ียประกนัไม่ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเกี่ยวกบัการสมทบเงิน กิจการ

จึงต้องปฏบัิติทุกขั้น ดังน้ี 

48.1 บันทึกบัญชีส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ เข้าเง่ือนไขตามเกณฑ์เป็นสินทรัพย์โครงการ  

(ตามย่อหน้าที่ 8) และ 

48.2 รับรู้กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ เป็นสิทธิที่จะได้รับชดเชย (หากกรมธรรม์เหล่าน้ันเข้า

หลักเกณฑใ์นย่อหน้าที่ 116) 
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49 หากกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในช่ือของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม

โครงการ และกิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้อง

ชดเชยผลขาดทุนตามกรมธรรม์ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์แก่พนักงาน   

ในขณะที่ผู้รับประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว การจ่ายเบ้ียประกัน 

ในอัตราคงที่ตามกรมธรรม์ดังกล่าว โดยเน้ือหาแล้วเป็นการจ่ายช าระภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงาน มากกว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้สามารถช าระภาระผูกพันได้ ดังน้ัน 

กิจการจึงไม่ต้องบันทึกสินทรัพย์หรือหน้ีสินอีกต่อไป และต้องถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการสมทบ

ตามโครงการสมทบเงิน 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว ้

50 การบัญชีส าหรับโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เน่ืองจากภาระผูกพันของกิจการ          

ที่รายงานในแต่ละงวดถูกก าหนดโดยจ านวนที่สมทบในงวดน้ัน ดังน้ัน จึงไม่ต้องใช้ข้อสมมติใน

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพ่ือวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรือค่าใช้จ่าย 

และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย นอกจากน้ัน ภาระผูกพันจะวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์โดยไม่ต้องคิดลด เว้นแต่ 

ภาระผูกพันดังกล่าวไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง  

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

51 เมื่อพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่กิจการในระหว่างงวด กิจการตอ้งรบัรูเ้งินสมทบที่ตอ้งจ่ายให้

โครงการสมทบเงินเพือ่ตอบแทนส าหรบับริการที่พนกังานให ้โดย 

51.1  รบัรูเ้ป็นหนี้ สิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หลงัหกัเงินสมทบที่จ่ายแลว้ ถา้เงินสมทบที่จ่าย

แลว้สูงกว่าเงินสมทบที่ครบก าหนดจ่ายก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้ง

รบัรูส่้วนเกินนั้นเป็นสินทรพัย ์(ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้) ภายใตข้อบเขตที่ว่าจ านวนที่มี

การจ่ายล่วงหนา้นั้นจะท าให้เกิดการลดลงของการจ่ายเงินในอนาคตหรือไดร้บัเงินสด

กลบัคืน  

51.2  รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นจะก าหนดหรือ

อนุญาตให้รวมเงินสมทบเป็นราคาทุนของสินทรัพยไ์ด ้เช่น มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินคา้คงเหลือ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ 

52 หากส่วนของเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินไม่ไดค้าดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 

เดือนหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนกังานไดใ้หบ้ริการที่เกี่ยวขอ้ง กิจการ

ตอ้งคิดลดเงินสมทบโดยใชอ้ตัราคิดลดตามทีร่ะบุในย่อหนา้ที่ 83 



 
 

26 

 การเปิดเผยขอ้มูล  

53 กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการสมทบเงิน 

54 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินสมทบตามโครงการสมทบ

เงินส าหรับผู้บริหารส าคัญ 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

55 การบัญชีส าหรับโครงการผลประโยชน์มีความซับซ้อน เน่ืองจากกิจการต้องใช้ข้อสมมติใน 

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยเพ่ือวัดมูลค่าของภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย และ

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัย นอกจากน้ัน เน่ืองจากกจิการอาจช าระภาระผูกพันหลังจากพนักงานให้บริการแล้วเป็น

เวลาหลายปี จะต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามหลักเกณฑก์ารคิดลด 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

56 โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน หรืออาจจัดต้ังเป็นกองทุนที่กิจการจ่าย 

เงินสมทบทั้งหมด หรือบางส่วน และบางคร้ังพนักงานร่วมสมทบด้วยโดยจ่ายสมทบเข้าไปใน

กิจการหรือกองทุนที่แยกต่างหากตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของ

พนักงานจะจ่ายออกจากกองทุนดังกล่าว การจ่ายผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อครบก าหนดไม่ได้

ขึ้ นอยู่กับเพียงฐานะการเงินและผลการลงทุนของกองทุนเท่าน้ัน แต่ยังขึ้ นอยู่กับความสามารถ

และความต้ังใจของกิจการที่จะชดเชยเงินทุนส่วนที่ขาดไปของสินทรัพย์ในกองทุนด้วย ดังน้ัน  

โดยเน้ือหาแล้วกิจการจึงรับประกันความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ัน ค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ส าหรับ

โครงการผลประโยชน์จึงไม่จ าเป็นต้องเทา่กบัจ านวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในงวดเทา่น้ัน 

57 การบันทกึบัญชีส าหรับโครงการผลประโยชน์ มีข้ันตอนดังน้ี  

57.1 ก าหนดส่วนเกนิหรือส่วนขาดในโครงการ ซ่ึงเกี่ยวข้องกบั 

57.1.1 การใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เพ่ือจัดท าประมาณการต้นทุนรวมสดุท้ายของกิจการ

ส าหรับจ านวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับเป็นการตอบแทนส าหรับบริการ 

ที่พนักงานให้ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ได้อย่างน่าเช่ือถือ (ตามย่อหน้าที่ 67 

ถึง 69) วิธี น้ีท าให้กิจการจะต้องก าหนดจ านวนผลประโยชน์ที่ จะบันทึก           

ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ (ตามย่อหน้าที่ 70 ถึง 74) และจัดท าประมาณการ 

(ตามข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) โดยใช้ 

ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตรา 
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การเสียชีวิต) และตัวแปรด้านการเงิน (เช่น เงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลที่จะ

เพ่ิมขึ้นในอนาคต) ที่มีผลต่อต้นทุนของผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 75 ถึง 98) 

57.1.2 คิดลดผลประโยชน์ เพ่ือก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์และต้นทุนบริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่  67 ถึง 69 และ 83  

ถึง 86)  

57.1.3 หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 113 ถึง 115)  

ออกจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

57.2 ก าหนดจ านวนเงินสุทธิของหน้ีสิน(สินทรัพย์)ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิเป็นจ านวน 

ส่วนขาดหรือส่วนเกินตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 57.1 ที่ปรับปรุงด้วยผลกระทบของ 

การจ ากดัสนิทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธถิึงเพดานของสนิทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 64) 

57.3 ก าหนดจ านวนเงินที่จะรับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  

57.3.1 ต้นทุนบริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่ 70 ถึง 74) 

57.3.2 ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์  

(ตามย่อหน้าที่ 99 ถึง 112) 

57.3.3 ดอกเบี้ ยสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (ตามย่อหน้าที่ 

123 ถึง 126) 

57.4  ก าหนดการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิที่จะรับรู้  

ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซ่ึงประกอบด้วย 

57.4.1 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

(ตามย่อหน้าที่ 128 และ 129) 

57.4.2 ผลตอบแทนของสินทรัพย์โครงการซ่ึงไม่รวมจ านวนที่รวมอยู่ในดอกเบ้ียสุทธ ิ          

ที่เกดิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (ตามย่อหน้าที่ 130) 

และ 

57.4.3 การเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 64)

ซ่ึงไม่รวมจ านวนที่ รวมอยู่ในดอกเบ้ียสุทธิที่ เกิดจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ

หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่าหน่ึงโครงการ ให้กิจการปฏิบัติตามขั้นตอน

เหล่านี้แยกตามแต่ละโครงการที่มีสาระส าคัญ 

58 กิจการต้องก าหนดหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชนที์่ก าหนดไว้สุ ทธิให้เพียงพอโดย

สม า่เสมอเพื่อไม่ท าใหจ้ านวนที่รบัรูใ้นงบการเงินแตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากจ านวน        

ทีค่วรเป็น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

59 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่บังคับให้กิจการใช้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์

ประกนัภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้วัดมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ที่มีสาระส าคัญทั้งหมด เหตุผลในทางปฏบัิติคือ กิจการอาจให้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมวัดมูลค่าภาระผูกพันก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม  
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ให้น าผลจากการวัดมูลค่าของรายการที่มีสาระส าคัญและภาวะการณ์ต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงอย่าง 

มีสาระส าคัญ รวมถึงการเปล่ียนแปลงราคาตลาดและอัตราดอกเบ้ียมาท าให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

60 ในบางกรณี การประมาณการหาค่าเฉล่ียและการค านวณแบบลัด อาจให้ข้อมูลที่เพียงพอใน 

การประมาณที่เช่ือถือได้ ซ่ึงท าให้กิจการอาจมิต้องค านวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี 

 

การบญัชีส าหรบัภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

61 กิจการตอ้งไม่บนัทึกบญัชีเฉพาะภาระผูกพนัตามกฎหมายภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นทางการของ

โครงการผลประโยชนเ์ท่านั้น แต่ตอ้งบนัทึกภาระผูกพนัจากการอนุมานที่เกิดจากประเพณี

ปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการของกิจการด้วย ประเพณีปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการท าให้เกิด 

ภาระผูกพนัจากการอนุมาน ซ่ึงกิจการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจ่ายผลประโยชนใ์หก้บั

พนกังาน ตวัอย่างของภาระผูกพนัจากการอนุมาน ตวัอย่างเช่น หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประเพณีปฏิบติัที่ไม่เป็นทางการของกิจการจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเสียหายที่ไม่สามารถ

ยอมรบัไดต่้อความสมัพนัธก์บัพนกังาน 

62 เง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการผลประโยชน์อาจอนุญาตให้กิจการบอกเลิกภาระผูกพัน 

ตามโครงการได้ อย่างไรกต็าม การบอกเลิกโครงการ (โดยไม่มีการจ่ายช าระ) มักท าได้ยาก 

หากกิจการยังคงต้องว่าจ้างพนักงานอยู่ ดังน้ัน หากไม่มีหลักฐานโต้แย้งเป็นอย่างอื่น การบัญชี

ส าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานถือว่ากิจการที่ในปัจจุบันสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์          

จะยังคงปฏบัิติตามสญัญาน้ันตลอดอายุงานที่เหลืออยู่ของพนักงาน 

  

งบแสดงฐานะการเงิน  

63 กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

64 เมือ่กิจการมีส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน  ์ กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยผ์ลประโยชน ์         

ทีก่ าหนดไวสุ้ทธิ ดว้ยมูลค่าทีต่ า่กว่าของ 

64.1.   ส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน ์และ 

64.2.   เพดานของสินทรพัยที์ก่ าหนดโดยใชอ้ตัราคิดลดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่83 

65 สินทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิอาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกินในโครงการผลประโยชน์

หรือจากการที่มีผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการรับรู้

สนิทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธใินกรณีดังกล่าว เน่ืองจาก 

65.1 กจิการควบคุมทรัพยากรคือสามารถน าเงินส่วนเกนิไปสร้างผลประโยชน์ในอนาคตได้ 

65.2 การควบคุมน้ันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต (พนักงานได้ให้บริการและกิจการสมทบเงิน

แล้ว) และ 
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65.3 กจิการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจ่ายในอนาคต

ลงหรือได้รับเงินสดคืน ไม่ว่าทางตรงแก่กิจการหรือทางอ้อมโดยโอนไปยังโครงการอื่น          

ที่มีส่วนขาด เพดานของสนิทรัพย์คือมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ในอนาคตเหล่านั้น 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า – มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์

ทีก่ าหนดไวแ้ละตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

66 ต้นทุนรวมสุดท้ายของโครงการผลประโยชน์อาจจะขึ้ นอยู่กับตัวแปรหลายชนิด เช่น เงินเดือน

เดือนสุดท้าย อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต เงินสมทบพนักงาน และ

แนวโน้มต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนรวมสุดท้ายของโครงการจึงไม่แน่นอนและความ 

ไม่แน่นอนนี้ จะยังคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ในการวัดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและต้นทุนบริการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้อง 

66.1 ใช้วิธีการก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้าที่ 

67 ถึง 69) 

66.2 กระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการบริการ (ตามย่อหน้าที่ 70 ถึง 74) และ 

66.3 ตั้งข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (ตามย่อหน้าที่ 75 ถึง 98) 

 

วิธีก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

67 กิจการต้องใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ตน้ทุนบริการปัจจุบนัที่เกี่ยวขอ้ง และตน้ทุนบริการ       

ในอดีต (ถา้มี) 

68 วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (บางคร้ังเรียกว่า วิธีผลประโยชน์ค้างจ่ายตามส่วนของ

บริการ หรือวิธีผลประโยชน์ตามจ านวนปีหรือผลประโยชน์ที่ให้บริการ) พิจารณาว่าการบริการ          

ในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 70 ถึง 74) เพ่ิมขึ้ นทีละ

หน่วย และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพันโดยรวม (ตามย่อหน้าที่ 75 

ถึง 98) 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่68 

กจิการก าหนดจ่ายผลประโยชน์ทั้งจ านวนเมื่อสิ้นสดุการจ้างเท่ากับร้อยละ 1 ของเงินเดือนเดือน

สุดท้ายส าหรับแต่ละปีที่พนักงานให้บริการ เงินเดือนในปีที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติว่า

แต่ละปีเงินเดือนเพ่ิมข้ึนแบบทบต้นในอตัราร้อยละ 7 อตัราคิดลดเป็นร้อยละ 10 ต่อปี  

ตารางข้างล่างแสดงภาระผูกพันที่เพ่ิมข้ึนส าหรับพนักงานรายหน่ึงที่คาดว่าจะออกจากงาน          

เม่ือสิ้ นปีที่ 5 โดยสมมติว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ตัวอย่างน้ีไม่รวมการปรับปรุงเพ่ิมเติม

ที่จะสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานจะออกจากงานก่อนหรือหลังวันที่ที่คาดไว้ 

 

ปีที ่

             

1 

            

2 

           

3 

     

   4 

           

5 

ผลประโยชนที์เ่กิดจาก      

- ปีก่อน 0 131 262 393 524 

- ปีปัจจบุนั (รอ้ยละ 1 ของ

เงินเดือนเดือนสดุทา้ย) 

131 131 131 131 131 

- ปีปัจจบุนัและปีก่อน 131 262 393 524 655 

ภาระผกูพนัยกมา - 89 196 324 476 

ดอกเบ้ียรอ้ยละ 10 - 9 20 33 48 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั 89 98 108 119 131 

ภาระผกูพนัสิ้นงวด 89 196 324 476 655 

หมายเหต ุ      

1. ภาระผกูพนัยกมา คือ มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชน์ปีก่อนๆ 

2. ตน้ทนุบริการปัจจบุนั คือ มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชนที์เ่กิดจากปีปัจจบุนั 

3. ภาระผกูพนัสิ้นงวด คือ มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชนที์เ่กิดจากปีปัจจบุนัและปีก่อนๆ 

69 กิจการต้องคิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งจ านวน แม้ภาระผูกพัน

บางส่วนคาดว่าจะจ่ายช าระก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การจดัสรรผลประโยชนไ์ปยงังวดที่มกีารใหบ้ริการ  

70 ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ตน้ทุนบริการปัจจุบนั

ทีเ่กีย่วขอ้ง และตน้ทุนบริการในอดีต กิจการตอ้งก าหนดผลประโยชนไ์ปยงังวดบริการต่างๆ 

ตามสูตรการค านวณผลประโยชนข์องโครงการ อย่างไรก็ดี  ถา้การใหบ้ริการของพนกังาน          

ในปีหลงัๆ จะท าใหร้ะดบัของผลประโยชนสู์งกว่าปีก่อนๆ อย่างเป็นสาระส าคญั กิจการตอ้ง

ก าหนดการจดัสรรผลประโยชนต์ามวิธีเสน้ตรง นบัจาก 

70.1 วนัทีก่ารใหบ้ริการของพนกังานมีผลท าใหพ้นกังานเริม่ไดร้บัผลประโยชนต์ามโครงการ 

(ไม่ว่าผลประโยชนน์ั้นจะข้ึนกบัเงือ่นไขของการใหบ้ริการในอนาคตหรือไม่) จนถงึ 
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70.2 วนัที่การใหบ้ริการของพนกังานไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์ามโครงการในระยะเวลา

ต่อมาอย่างมีสาระส าคญั นอกเหนอืจากเงินเดือนทีเ่พิม่ข้ึนในอนาคต 

71 วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก าหนดให้กิจการจัดสรรผลประโยชน์ของงวดปัจจุบัน 

(เพ่ือค านวณต้นทุนบริการปัจจุบัน) และจัดสรรผลประโยชน์ทั้งงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ (เพ่ือ

หามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ กิจการจัดสรรผลประโยชน์ให้งวด

ต่างๆ ตามงวดที่ภาระผูกพันที่จะต้องให้ผลประโยชน์หลังออกจากงานเกิดขึ้ น ภาระผูกพัน

ดังกล่าวจะเกิดเมื่อพนักงานให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการ

คาดว่าจะจ่ายในรอบระยะเวลารายงานในอนาคต วิธีการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยท าให้กจิการวัดมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอที่จะใช้รับรู้เป็นหน้ีสนิ 
 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่71  

1 โครงการผลประโยชน์ก าหนดให้จ่ายผลประโยชน์ทั้งจ านวนเป็นจ านวน 100 โดยจ่ายเมื่อ

พนักงานออกจากงานตามจ านวนปีที่พนักงานให้บริการ  

กิจการจัดสรรผลประโยชน์จ านวน 100 ส าหรับแต่ละปี  ต้นทุนบริการปัจจุบัน มี  

มูลค่าปัจจุบันจ านวน 100 ส่วนมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มี

มลูค่าเท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนจ านวน 100 คณูดว้ยจ านวนปีของการใหบ้ริการ

จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ถา้กิจการตอ้งจ่ายผลประโยชน์นัน้ทนัทีทีพ่นกังานออกจากงาน  ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะสะทอ้นวนัทีที่ค่าดว่าพนกังาน      

จะออกจากงาน ดงันัน้ เนื่องจากผลของการคิดลด จ านวนผลประโยชน์ขา้งตน้จะนอ้ยกว่า

จ านวนทีค่ านวณไดห้ากพนกังานออกจากงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2 โครงการก าหนดให้จ่ายบ านาญรายเดือนเป็นจ านวน ร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือน

สดุท้าย ส าหรับแต่ละปีที่ท  างาน และจะจ่ายตั้งแต่อายุ 65 ปี 

ผลประโยชนจ์ะเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนั (ณ วนัทีค่าดว่าจะออกจากงาน) ของบ านาญรายเดือน

รอ้ยละ 0.2 ของประมาณการเงินเดือนเดือนสุดทา้ยที่จะตอ้งจ่ายตั้งแต่วันที่คาดว่าจะ

เกษียณไปจนถึงวนัทีค่าดว่าจะเสียชีวิต จะจดัสรรไปใหแ้ต่ละปีทีใ่หบ้ริการ ตน้ทุนบริการ

ปัจจบุนั คือ มลูค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์นัน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ คือ มูลค่าปัจจุบันของบ านาญที่จ่ายรายเดือนเป็นจ านวนรอ้ยละ 0.2 ของ

เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณดว้ยจ านวนปีที่ให้บริการจนถึงวัน ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ตน้ทุนบริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตอ้ง 

คิดลด เพราะการจา่ยบ านาญจะเร่ิมตัง้แต่อายคุรบ 65 ปี 

72 บริการของพนักงานจะก่อให้เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ว่าผลประโยชน์น้ัน          

จะขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของการจ้างงานในอนาคต (หรืออีกนัยหน่ึง คือ ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ถือ              

เป็นสิทธิขาดของพนักงาน) กล่าวคือ การให้บริการของพนักงานก่อนวันที่ได้รับสิทธิขาดน้ัน 

ก่อให้เกดิภาระผูกพันจากการอนุมาน เน่ืองจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา จ านวน
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ของบริการที่พนักงานจะต้องให้ในอนาคตก่อนที่จะได้รับสิทธิขาดน้ันจะลดลง ทั้งน้ีในการ 

วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว กิจการจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่

พนักงานบางคนอาจไม่สามารถท าตามข้อก าหนดที่จะได้รับสิทธิขาด ในท านองเดียวกัน แม้ว่า

ผลประโยชน์หลังการจ้างงานบางอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลหลังการจ้างงานกิจการจะต้องจ่าย   

กต่็อเมื่อมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึนภายหลังพ้นสภาพพนักงาน จะถือว่ามีภาระผูกพันเมื่อ

พนักงานได้ให้บริการที่ท  าให้ได้รับสิทธิที่จะรับผลประโยชน์ดังกล่าวเม่ือมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้

เกิดข้ึน ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่ระบุไว้จะเกิดขึ้ นจะมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของภาระ

ผูกพัน แต่ไม่ได้ก าหนดว่าภาระผูกพันเกดิขึ้นหรือไม่ 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่72  

1 โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 ส าหรับแต่ละปีที่พนักงานให้บริการ แต่พนักงาน

จะได้รับสทิธขิาดเมื่อท างานครบ 10 ปี 

กิจการควรจดัสรรผลประโยชน์จ านวน 100 ใหแ้ต่ละปี โดยในแต่ละปีของ 10 ปีแรก ตน้ทุน

บริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสะทอ้นความเป็นไปไดที้่พนักงานอาจ

ใหบ้ริการไม่ถึง 10 ปี 

2 โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 ส าหรับแต่ละปีที่ให้บริการ แต่ไม่รวมบริการก่อน

อายุ 25 ปี และผลประโยชน์น้ันเป็นสทิธขิาดทนัท ี

บริการทีพ่นกังานใหก่้อนอาย ุ25 ปีไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ เพราะก่อนวนัทีด่งักล่าว บริการ

ไม่ไดน้ าไปสู่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีเงือ่นไขหรือไม่ก็ตาม ดงันัน้ ผลประโยชน์ในช่วงดงักล่าว

ไม่ไดร้ับการจดัสรรไว ้ทัง้น้ี ผลประโยชน์เป็นจ านวน 100 ตอ้งจดัสรรใหแ้ต่ละปีหลงัจาก

พนกังานอายคุรบ 25 ปีแลว้ 

 

73 ภาระผูกพันจะเพ่ิมข้ึนจนกว่าจะถึงวันที่การให้บริการของพนักงานในอนาคตไม่ท าให้ 

ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นสาระส าคัญ ดังน้ัน ผลประโยชน์ทั้งหมดจะจัดสรรให้งวดบัญชี

ต่างๆ ที่สิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ดังกล่าวตามสูตรการค านวณผลประโยชน์ของโครงการ อย่างไร 

กต็าม ถ้าการให้บริการของพนักงานในปีหลังๆ ท าให้ผลประโยชน์สูงกว่าปีก่อนอย่างเป็น

สาระส าคัญ กิจการต้องจัดสรรผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรงจนกว่าจะถึงวันที่การให้บริการของ

พนักงานไม่ท าให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นสาระส าคัญอีกต่อไป ทั้งน้ี เพราะในที่สุดบริการ          

ที่พนักงานให้ตลอดระยะเวลาน้ันน าไปสู่ผลประโยชน์ในระดับที่สงูข้ึน  
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่73 

1 โครงการก าหนดจ่ายผลประโยชน์ทั้งจ านวนเป็นจ านวน 1,000 เมื่อพนักงานท างานครบ 10 ปี 

โดยไม่จ่ายผลประโยชน์อื่นส าหรับการให้บริการของพนักงานหลังจากน้ัน 

กิจการจดัสรรผลประโยชน์ใหแ้ต่ละปีเป็นจ านวน 100 (1,000 หาร 10 ปี) ใน 10 ปีแรก 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของแต่ละปีใน 10 ปีแรก สะทอ้นความเป็นไปไดที้พ่นักงานอาจท างาน 

ไม่ครบ 10 ปี กิจการจะไม่ตอ้งจดัสรรผลประโยชนห์ลงัจากนัน้ 

2 โครงการก าหนดจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานคร้ังเดียวเป็นจ านวน 2,000 ให้แก่พนักงาน

ทุกคนที่ยังคงท างานจนอายุครบ 55 ปี โดยมีอายุงานครบ 20 ปี หรือจ่ายผลประโยชน์ให้

พนักงานที่อายุครบ 65 ปี โดยไม่ค านึงถึงอายุงาน 
 

ส าหรบัพนกังานทีเ่ขา้งานก่อนอาย ุ35 ปี การใหบ้ริการจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ตามโครงการ

เมือ่อายุครบ 35 ปี เท่านัน้ (พนกังานสามารถออกจากงานเมือ่อายุ 30 ปี และกลบัมาท างาน

เมือ่อายุ 33 ปี โดยไม่ส่งผลต่อจ านวนหรือเวลาทีจ่ะไดร้ับผลประโยชน์) ทัง้น้ี ผลประโยชน์

ดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการท างานในอนาคต นอกจากน้ี การท างานหลงัจากอายเุกินกว่า 55 ปี จะไม่

กระทบต่อจ านวนผลประโยชน์หลงัจากนัน้อย่างเป็นสาระส าคัญ ดงันัน้ส าหรบัพนกังานเหล่าน้ี

กิจการจดัสรรผลประโยชนใ์หท้กุปี ปีละเป็นจ านวน 100 (2,000 หาร 20 ปี) ตัง้แต่พนกังาน

อาย ุ35 ถึง 55 ปี เท่านัน้ 

ส าหรับพนักงานทีเ่ขา้งานระหว่างอายุ 35 ปี ถึง 45 ปี การมีอายุงานเกิน 20 ปี จะไม่ท าให ้

ผลประโยชน์หลงัจากนัน้เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญส าหรับพนักงานเหล่าน้ี กิจการจดัสรร

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

ส าหรับพนักงานทีเ่ขา้งานเมื่ออายุ 55 ปี การมีอายุงานเกิน 10 ปี จะไม่ท าใหผ้ลประโยชน์

หลงัจากนัน้เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ ส าหรับพนักงานเหล่าน้ีกิจการจดัสรรผลประโยชน์

เป็นจ านวน 200 (2,000 หาร 10 ปี) ต่อปี ใน 10 ปีแรก 

ส าหรบัพนกังานทัง้หมด ตน้ทนุบริการปัจจบุนัและมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัสะทอ้นความ

เป็นไปไดที้พ่นกังานอาจท างานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3 โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานก าหนดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 

แต่ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ร้อยละ 40 ของค่ารักษาพยาบาล

หลังออกจากงานและพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถ

เบิกชดเชยได้ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

ตามสูตรการค านวณผลประโยชน์ของโครงการ กิจการจดัสรรเท่ากบัรอ้ยละ 4 ต่อปีใน 10 ปี

แรกของมูลค่าปัจจุบนัของค่ารกัษาพยาบาลทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (รอ้ยละ 40 หาร 10 ปี) และ

รอ้ยละ 1 ต่อปี (รอ้ยละ 10 หาร 10 ปี) ในปีที ่11 ถึง 20 ทัง้น้ี ตน้ทุนบริการปัจจุบันของ 

แต่ละปีสะทอ้นความเป็นไปไดที้พ่นักงานอาจท างานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดเพื่อทีจ่ะ

ไดร้บับางส่วนหรือทัง้หมดของผลประโยชน์ กิจการไม่ไดจ้ดัสรรผลประโยชน์ส าหรบัพนกังานที่

คาดวา่จะออกจากงานก่อนท างานครบ 10 ปี  
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่73 

4 โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานก าหนดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่

ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลหลัง

ออกจากงาน และพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถ 

เบิกชดเชยได้ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

การใหบ้ริการของพนกังานในปีหลงัๆ จะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทีเ่พ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ

มากกว่าปีแรกๆ ดงันัน้ ส าหรบัพนกังานทีค่าดว่าจะออกจากงานหลงัอายุงานครบ 20 ปีหรือ

มากกว่า กิจการจดัสรรผลประโยชน์ตามวิธีเสน้ตรงตามย่อหนา้ที ่68 ส าหรับพนักงานที่มี 

อายุงานเกิน 20 ปีนัน้ ไม่ท าใหผ้ลประโยชน์หลงัจากนัน้เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญดังนัน้

ผลประโยชน์ที่จ ัดสรรให้แต่ละปีใน 20 ปีแรก คือ ร ้อยละ 2.5 ของมูลค่าปัจจุบันของ 

ค่ารกัษาพยาบาลทีค่าดวา่จะเกิด (รอ้ยละ 50 หาร 20 ปี) 

ส าหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานระหว่างอายุงาน  10 ถึง 20 ปี กิจการจัดสรร

ผลประโยชนเ์ท่ากบัรอ้ยละ 1 ต่อปีใน 10 ปีแรกของมูลค่าปัจจุบนัของค่ารกัษาพยาบาลทีค่าด

วา่จะเกิดขึ้น กิจการไม่ไดจ้ดัสรรผลประโยชนใ์หก้บัพนกังานเหล่าน้ีส าหรบัการท างานตัง้แต่ส้ิน

ปีที ่10 ถึงวนัทีที่ค่าดวา่จะออกจากงาน กิจการไม่จดัสรรผลประโยชน์ส าหรบัพนกังานทีค่าดว่า

จะออกจากงานก่อนท างานครบ 10 ปี 

74 หากจ านวนผลประโยชน์คิดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของแต่ละปี                   

ที่ให้บริการ เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตจะมีผลต่อจ านวนเงินที่ต้องมีเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพัน 

ที่เกิดขึ้ นส าหรับบริการที่พนักงานให้ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันเพ่ิมข้ึนอกี ดังน้ัน 

74.1 เพ่ือการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 70.2 เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนไม่ท าให้เกิดผลประโยชน์อีกต่อไป 

แม้ว่าจ านวนผลประโยชน์จะขึ้นกบัเงินเดือนเดือนสดุท้าย และ 

74.2 จ านวนผลประโยชน์ที่ก  าหนดในแต่ละงวดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง

กบัผลประโยชน์น้ัน 

 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่74 

พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ส าหรับแต่ละปีที่ให้บริการ

ก่อนอายุครบ 55 ปี 

กจิการจัดสรรผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสดุท้ายที่คาดไว้ในแต่ละปีจนพนักงานมี

อายุครบ 55 ปี ซ่ึงเป็นวันที่การให้บริการหลังจากน้ันจะไม่ท าให้ผลประโยชน์หลังจากน้ันภายใต้

โครงการเพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นสาระส าคัญ กิจการจึงไม่ จัดสรรผลประโยชน์ส าหรับการบริการ

ภายหลังอายุดังกล่าวอกี 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

75 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตอ้งเป็นกลางและสอดคลอ้ง

ซ่ึงกนัและกนั 

76 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของ

กิจการเกี่ยวกับตัวแปรที่จะก าหนดต้นทุนขั้นสุดท้ายของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้

พนักงาน ซ่ึงประกอบด้วย 

76.1 ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปัจจุบันและอดีต

พนักงาน (รวมถึงผู้อยู่ในการอุปการะ) ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ือง

ต่างๆ เช่น 

76.1.1 อตัราการเสยีชีวิต (ตามย่อหน้าที่ 81 และ 82) 

76.1.2 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณอายุก่อน

ก าหนด 

76.1.3 สัดส่วนของสมาชิกของโครงการและผู้อ ยู่ในการอุปการะที่ มีสิทธิได้ รับ

ผลประโยชน์  

76.1.4 สดัส่วนของสมาชิกของโครงการซ่ึงจะเลือกรูปแบบของทางเลือกการจ่ายช าระที่มี

อยู่ภายใต้เง่ือนไขของแผนและ 

76.1.5 อตัราการเรียกร้องให้จ่ายเงินตามโครงการการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

76.2 ข้อสมมติทางการเงินเกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่างๆ เช่น 

76.2.1 อตัราคิดลด (ตามย่อหน้าที่ 83 ถึง 86) 

76.2.2 ระดับผลประโยชน์ ซ่ึงไม่รวมถึงต้นทุนของผลประโยชน์ของพนักงานที่พนักงาน

ได้รับและเงินเดือนในอนาคต (ตามย่อหน้าที่ 87 ถึง 95) 

76.2.3 กรณีผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 

รวมทั้งต้นทุนการจัดการค่าสินไหมทดแทน (กล่าวคือ ต้นทุนที่จะเกิดข้ึนใน

กระบวนการเรียกร้องและจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าธรรมเนียม 

ทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมส าหรับผู้เจรจาตกลง) (ตามย่อหน้าที่ 96 ถึง 98) 

และ 

76.2.4 ภาษีค้างจ่ายส าหรับโครงการสมทบเงินที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการก่อน 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือผลประโยชน์จากการให้บริการน้ัน  

77 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นกลางหากไม่ใช้วิธีที่ไม่

ระมัดระวังหรือระมัดระวังมากจนเกนิไป 

78 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสอดคล้อง ซ่ึงกันและกัน  

หากข้อสมมติน้ันสะท้อนความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ  

อัตราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระดับ 

เงินเฟ้อบางระดับ (เช่น ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย และการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและ
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ผลประโยชน์) ในงวดอนาคตที่งวดใดงวดหน่ึง จะใช้ระดับอัตราเงินเฟ้อระดับเดียวกัน ในช่วง

เวลาน้ัน 

79 กิจการก าหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติทางการเงินอย่างอื่นตามอัตราที่ประกาศ เว้นแต่ 

การประมาณตามอัตราที่แท้จริง (ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ) จะน่าเ ช่ือถือมากกว่า เช่น  

ในประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง) หรือหากผลประโยชน์เช่ือมโยงกับ

ดัชนี และหุ้นกู้ที่เช่ือมโยงกับดัชนีในสกุลเงินและเง่ือนไขเดียวกันน้ันมีการซ้ือขายอย่างหนาแน่น

ในตลาด 

80 ขอ้สมมติทางการเงินตอ้งอยู่บนพื้ นฐานของความคาดหวงัของตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานส าหรบังวดทีภ่าระผูกพนัไดร้บัการช าระ 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั – อตัราการเสียชีวิต 

81 กิจการตอ้งก าหนดขอ้สมมติของอตัราการเสียชีวิตตามการอา้งอิงของการประมาณการที่ดีที่สุด

ของอตัราการเสียชีวิตของสมาชิกโครงการทั้งระหว่างการจา้งงานและภายหลงัการจา้งงาน 

82 เ พ่ือให้สามารถประมาณการต้นทุนขั้ นสุดท้ายของผลประโยชน์  กิจการต้องพิจารณา             

การเปล่ียนแปลงของอตัราการเสยีชีวิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น การแก้ไขของตารางมรณะพ้ืนฐาน

ด้วยประมาณการที่ดีข้ึนของอตัราการเสยีชีวิต 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั – อตัราคิดลด 

83 อัตราที่ใช้คิดลดภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (ทั้งที่มีกองทุนและไม่มี

กองทุน) ตอ้งก าหนดโดยอา้งอิงกบัอัตราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของหุ้นกู ้ภาคเอกชน           

ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในประเทศที่หุน้กูด้งักล่าว 

มีการซ้ือขายในตลาดนอ้ย ควรใช้อัตราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรฐับาล  

(ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) สกุลเงิน และเงือ่นไขของหุน้กูเ้อกชนหรือพนัธบตัรรฐับาล

ตอ้งสอดคลอ้งกบัสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

โดยประมาณ 

84 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญอีกประการหน่ึง คือ อัตรา

คิดลด ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนค่าของเงินตามเวลา แต่ไม่สะท้อนความเสี่ยงในการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากน้ี ยังไม่สะท้อนความเสี่ยง           

ด้านเครดิตเฉพาะของกิจการที่เกิดกับเจ้าหน้ีของกิจการ และความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในอนาคต

อาจแตกต่างจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยได้ 

85 อัตราคิดลดสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ ในทางปฏบัิติ กิจการ

มักใช้อัตราคิดลดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักอัตราเดียวที่สะท้อนจังหวะเวลาที่ประมาณข้ึน จ านวนเงิน

ของการจ่ายผลประโยชน์ และสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะจ่าย  
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86 ในบางกรณี อาจไม่มีตลาดการซ้ือขายหุ้นกู้ที่มีการซ้ือขายมากและมีระยะเวลาครบก าหนด

ยาวนานเพียงพอ และสอดคล้องกับอายุโดยประมาณของการจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมด ในกรณี

น้ัน กิจการจะใช้อัตราตลาด ปัจจุบันที่เหมาะสมกับเวลาคิดลดการจ่ายเงินในช่วงเวลาที่สั้นกว่า 

และประมาณอัตราคิดลดส าหรับช่วงเวลา ครบก าหนดที่ยาวกว่าโดยการเทยีบสัดส่วนจากอัตรา

ตลาดปัจจุบันตามเส้นอัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน ทั้งหมดของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์มักจะไม่ได้รับผลกระทบจากอตัราคิดลดที่ใช้กบัส่วนของ ผลประโยชน์ที่ครบก าหนด

จ่ายภายหลังระยะเวลาครบก าหนดของหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยู่ในท้องตลาด 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - เงินเดือน ผลประโยชน ์และ

ค่ารกัษาพยาบาล 

87 กิจการตอ้งวดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังานนั้น โดยใชเ้กณฑ ์           

ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ 

87.1 ผลประโยชนต์ามเงือ่นไขที่ระบุในโครงการ (หรือเกิดจากภาระผูกพนัจากการอนุมาน

ทีน่อกเหนอืจากเงือ่นไขนั้น) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

87.2 เงินเดือนทีป่ระมาณว่าจะเพิม่ข้ึนในอนาคตทีก่ระทบต่อผลประโยชนค์า้งจ่าย  

87.3 ผลกระทบของการจ ากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับส่วนแบ่งของนายจ้างที่เป็นต้นทุนของ

ผลประโยชนใ์นอนาคต 

87.4 เงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลที่สามที่ท าให้กิจการลดตน้ทุนรวมสุดทา้ยของ

ผลประโยชนเ์หล่านั้น และ 

87.5 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ประมาณไวข้องผลประโยชนร์ะดบัภาครัฐที่มีผลต่อ 

การจ่ายผลประโยชนต์ามโครงการผลประโยชน ์ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง

ต่อไปนี้ เท่านั้น 

87.5.1 การเปลีย่นแปลงนั้นบงัคบัใชก่้อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

87.5.2 ขอ้มูลในอดีตหรือหลกัฐานอื่นๆ ทีเ่ชื่อถอืไดบ้่งช้ีว่าผลประโยชนร์ะดบัภาครฐั

จะเปลีย่นแปลงในลกัษณะที่คาดการณไ์ด ้เช่น เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง

ของระดบัราคาทัว่ไปหรือระดบัเงินเดือนทัว่ไปในอนาคต 

88 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สะท้อนการเปล่ียนแปลงของ

ผลประโยชน์ในอนาคตตามที่ก  าหนดไว้ในเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพัน

จากการอนุมานที่นอกเหนือจากเง่ือนไขน้ัน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น 

88.1  กิจการมีประวัติการให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ นในอดีต เพ่ือบรรเทาผลกระทบของอัตราเงิน

เฟ้อเป็นต้น และไม่มีข้อบ่งช้ีว่าจะเปล่ียนแปลงการปฏบัิติน้ันในอนาคต 

88.2 กิจการผูกพัน  ไม่ว่าโดยเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการ

อนุมานที่นอกเหนือจากเง่ือนไขน้ัน)  หรือโดยกฎหมาย ให้ใช้ส่วนเกินของโครงการ              

เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามย่อหน้าที่ 108.3) หรือ 



 
 

38 

88.3 ผลประโยชน์อาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมายผลการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ 

ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขของโครงการอาจระบุว่า การจ่ายผลประโยชน์อาจลดลงหรือต้องมี       

การสมทบเงินเพ่ิมเติมจากพนักงานหากสินทรัพย์โครงการมีไม่เพียงพอ การวัดมูลค่าของ

ภาระผูกพันสะท้อนให้เห็นถึงประมาณการที่ ดีที่สุดจากผลกระทบของเป้าหมายผล      

การปฏบัิติงานหรือหลักเกณฑอ์ื่นๆ 

89 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สะท้อนการเปล่ียนแปลงของ

ผลประโยชน์ในอนาคตที่ไม่อยู่ในเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจาก 

การอนุมาน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลต่อ 

89.1 ต้นทุนบริการในอดีต ถ้าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ให้ส าหรับบริการ                

ที่เกดิก่อนการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  และ 

89.2 ต้นทุนบริการปัจจุบันในงวดหลังการเปล่ียนแปลง ถ้าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อ

ผลประโยชน์ที่ให้ส าหรับบริการที่เกดิหลังการเปล่ียนแปลง 

90 การประมาณของอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตต้องค านึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ความอาวุโส  

การเล่ือนต าแหน่ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน 

91 โครงการผลประโยชน์บางโครงการจ ากดัจ านวนเงินที่กิจการต้องจ่ายสมทบ ต้นทุนขั้นสุดท้ายของ

ผลประโยชน์จะค านึงถึงผลกระทบจากข้อจ ากัดของจ านวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบ ผลกระทบจาก

ข้อจ ากดัของการสมทบเงินดังกล่าวจะถูกก าหนดจากระยะเวลาที่สั้นกว่าระหว่าง 

91.1 อายุโดยประมาณของกจิการ และ 

91.2 อายุโดยประมาณของโครงการ 

92 โครงการผลประโยชน์บางโครงการก าหนดให้พนักงานหรือบุคคลที่สามจ่ายสมทบต้นทุนของ

โครงการ การสมทบเงินโดยพนักงานจะช่วยให้กจิการลดต้นทุนของผลประโยชน์ กิจการพิจารณา

ว่าการสมทบเงินโดยบุคคลที่สามจะลดต้นทุนของโครงการผลประโยชน์ให้กับกิจการหรือเป็น

สิทธิที่จะได้รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 116 การสมทบเงินโดยพนักงานหรือบุคคล            

ที่สามอาจก าหนดตามเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน           

ที่นอกเหนือจากเง่ือนไขน้ัน) หรือเป็นการตัดสินใจร่วมกัน การสมทบเงินที่เป็นการตัดสินใจ

ร่วมกนัโดยพนักงานหรือบุคคลที่สามจะลดต้นทุนการบริการตามการจ่ายสมทบเงินเข้าโครงการ 

93 เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามที่ก  าหนดไว้ตามเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการจะลด

ต้นทุนบริการ (หากมีความเช่ือมโยงกับการให้บริการ) หรือกระทบต่อการวัดมูลค่าใหม่ของ

หน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (หากไม่มีความเช่ือมโยงกับการให้บริการ) 

ตัวอย่างของเงินสมทบที่ไม่มีความเช่ือมโยงกับการให้บริการ เช่น กรณีที่ต้องมีการสมทบเงิน       

เพ่ือลดส่วนขาดที่เกิดข้ึนจากผลขาดทุนของสินทรัพย์โครงการหรือจากผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หากเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามมี

ความเช่ือมโยงกบัการให้บริการ เงินสมทบดังกล่าวจะลดต้นทุนบริการดังน้ี 
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 93.1 ถ้าจ านวนของเงินสมทบขึ้นอยู่กับจ านวนปีของการบริการ กิจการต้องจัดสรรเงินสมทบไป

ยังทุกงวดที่มีการให้บริการตามวิธีการจัดสรรในย่อหน้าที่ 70 ส าหรับผลประโยชน์ขั้นต้น 

(กล่าวคือ ใช้สตูรการค านวณเงินสมทบของโครงการ หรือใช้วิธเีส้นตรง) หรือ 

 93.2 ถ้าจ านวนของเงินสมทบไม่ได้ขึ้ นอยู่กับจ านวนปีของการบริการ กิจการสามารถรับรู้เงิน

สมทบดังกล่าวโดยน าไปลดต้นทุนบริการในงวดที่มีการให้บริการแล้ว ตัวอย่างของเงิน

สมทบที่ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับจ านวนปีของการบริการ จะรวมถึง กรณีที่เงินสมทบเป็นอัตรา 

ร้อยละคงที่ของเงินเดือนพนักงาน หรือเป็นจ านวนเงินคงที่ตลอดงวดที่มีการให้บริการหรือ

ขึ้นอยู่กบัอายุของพนักงาน 

ย่อหน้าที่ 1 ของภาคผนวก ก ให้แนวทางปฏบัิติที่เกี่ยวข้อง  

94  ส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามที่มีการจัดสรรไปยังงวดที่มีการให้บริการตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 93.1 การเปล่ียนแปลงในเงินสมทบส่งผลต่อ 

94.1 ต้นทุนบริการในปัจจุบันและต้นทุนบริการในอดีต (หากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้

ก าหนดไว้ตามเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการและไม่ได้เกิดข้ึนจากภาระผูกพันจาก            

การอนุมาน) หรือ 

94.2 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หาก              

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ก าหนดไว้ตามเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการหรือเกิดข้ึน

จากภาระผูกพันจากการอนุมาน) 

95 ผลประโยชน์หลังออกจากงานบางประเภทเช่ือมโยงกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ระดับของผลประโยชน์

เมื่อออกจากงานระดับภาครัฐ หรือค่ารักษาพยาบาลระดับภาครัฐ การวัดมูลค่าผลประโยชน์

ดังกล่าวสะท้อนถึงประมาณการที่ดีที่สุดของตัวแปรเหล่าน้ันโดยอ้างอิงกับข้อมูลในอดีตและ

หลักฐานอื่นที่เช่ือถือได้ 

96 ขอ้สมมติเกีย่วกบัตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลตอ้งรวมประมาณการการเปลีย่นแปลงในอนาคต

ของตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลอนัเกิดจากทั้งอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็น

ตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาล 

97 การวัดมูลค่าผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลหลังออกจากงานต้องอาศัยข้อสมมติเกี่ยวกับ

ระดับและความถี่ของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินในอนาคตและต้นทุนของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงิน

น้ัน กิจการประมาณต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจากข้อมูลในอดีตตามประสบการณ์ของ

กิจการเอง และเมื่อจ าเป็นอาจใช้ข้อมูลอื่นในอดีตจากกิจการอื่นๆ ผู้รับประกัน ผู้ให้บริการ

ทางการแพทย์ หรือแหล่งอื่นๆ  ประกอบ นอกจากน้ี ยังค านึงถึงผลกระทบของความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงวิธีการรักษาพยาบาล หรือรูปแบบการให้บริการ และ 

การเปล่ียนแปลงสขุภาพพลานามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

98 ระดับและความถี่ของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินมักเป็นผลเฉพาะตัวจากอายุ สุขภาพ และเพศของ

พนักงาน (และผู้ที่พนักงานให้การอุปการะ) และอาจเป็นผลจากปัจจัยอื่น เช่น ต าแหน่ง             

ทางภมูิศาสตร์ ดังน้ัน จะมีการปรับปรุงข้อมูลในอดีตเมื่อส่วนประกอบทางประชากรศาสตร์ของ
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ประชากรแตกต่างจากข้อมูลในอดีตที่ใช้ และจะมีการปรับปรุงเม่ือมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ว่า

แนวโน้มในอดีตจะไม่เป็นไปเช่นนั้นอกีต่อไปในอนาคต 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์

99 ก่อนการก าหนดตน้ทุนบริการในอดีตหรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์

กิจการตอ้งวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไว้สุทธิ โดยใช ้

มูลค่ายุติธรรมปัจจุบันของสินทรัพย์โครงการและข้อสมมติในการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในปัจจุบนั (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบนัและราคา

ตลาดปัจจุบนัอื่น) ที่สะท้อนถึงผลประโยชน์ที่น าเสนอภายใต้โครงการก่อนการแกไ้ข

โครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน ์

100 กจิการไม่จ าเป็นต้องแยกระหว่างต้นทุนบริการในอดีตที่เป็นผลมาจากการแก้ไขโครงการ ต้นทุน

บริการในอดีตที่เป็นผลมาจากการลดขนาดโครงการลง และผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ หากรายการเหล่าน้ีเกิดขึ้ นพร้อมกัน ในบางกรณี การแก้ไขโครงการเกิดขึ้ นก่อน 

การจ่ายช าระผลประโยชน์ เช่น เม่ือกิจการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ภายใต้โครงการและ 

จ่ายช าระผลประโยชน์ที่มีการแก้ไขในภายหลัง ในกรณีดังกล่าวน้ัน กิจการรับรู้ต้นทุนบริการ    

ในอดีตก่อนผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

101 การจ่ายช าระผลประโยชน์จะเกิดขึ้ นพร้อมกับการแก้ไขโครงการและการลดขนาดโครงการลง 

หากโครงการถูกยกเลิกและส่งผลให้มีการจ่ายช าระภาระผูกพันและโครงการสิ้นสุดลง อย่างไร 

กต็าม การยกเลิกโครงการไม่ถือว่าเป็นการจ่ายช าระผลประโยชน์หากโครงการดังกล่าวถูกแทนที่

ด้วยโครงการใหม่ที่เสนอผลประโยชน์ที่เหมือนกนัในสาระส าคัญ 

 

ตน้ทุนบริการในอดีต 

102 ต้นทุนบริการในอดีตเป็นการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ที่เป็นผลมาจากการแก้ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการลง 

103  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กิดข้ึนก่อนวนัทีด่งัต่อไปนี้  

103.1 เมือ่มีการแกไ้ขโครงการหรือการลดขนาดโครงการลง และ 

103.2 เมื่อกิจการรับรู ้ต้นทุนการปรับโครงสร้าง ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน) หรือผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง (ตามย่อหนา้ที ่165) 

104 การแก้ไขโครงการจะเกิดขึ้ นเมื่อกิจการมีการ จัดตั้ง หรือยกเลิกโครงการผลประโยชน์ หรือ

เปล่ียนแปลงผลประโยชน์ค้างจ่ายภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ 

105 การลดขนาดโครงการลงจะเกิดข้ึนเม่ือกิจการลดจ านวนพนักงานที่ เ ข้าร่วมโครงการลง 

อย่างมีนัยส าคัญ การลดขนาดโครงการลงอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ  

เช่น การปิดโรงงาน การยกเลิกการด าเนินงาน หรือการยกเลิกหรือการระงับโครงการ 
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106 ต้นทุนบริการในอดีตอาจเป็นบวก (เมื่อผลประโยชน์มีการก าหนดเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 

เพ่ือให้มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ น)หรือติดลบ(เมื่อ

ผลประโยชน์ถูกไถ่ถอนหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือให้มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ลดลง) 

107 เม่ือกิจการลดผลประโยชน์ค้างจ่ายภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ และในเวลาเดียวกัน 

กจิการได้เพ่ิมผลประโยชน์ค้างจ่ายอื่นภายใต้โครงการน้ันให้กับพนักงานคนเดียวกัน กิจการต้อง

ปฏบัิติกบัการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วยจ านวนการเปล่ียนแปลงสทุธ ิ

108 ต้นทุนบริการในอดีต ไม่รวมถึง 

108.1  ผลกระทบของผลต่างระหว่างเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนจริงกับการเพ่ิมข้ึนที่ประมาณไว้ที่มีต่อ

ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับบริการที่ได้รับในปีก่อนๆ (ไม่ถือเป็นต้นทุน

บริการในอดีต เน่ืองจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อนุญาตให้ใช้เงินเดือนที่ประมาณในอนาคตอยู่แล้ว) 

108.2  การเพ่ิมข้ึนของประมาณการจ่ายบ านาญที่สูงหรือต ่าไป เกิดจากกิจการมีภาระผูกพันจาก

การอนุมานที่ต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน (ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการในอดีต เน่ืองจากข้อสมมติใน 

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอนุญาตให้รวมส่วนเพ่ิมน้ีแล้ว) 

108.3 ประมาณการการปรับปรุงผลประโยชน์ที่เป็นผลจากก าไรจากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการที่ รับรู้แล้วใน 

งบการเงิน หากกิจการมีภาระผูกพันให้ท าตามเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือ

ภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว) หรือที่เป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้ใช้ส่วนเกินของโครงการเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ แม้ว่า

ผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนน้ียังไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ (ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการในอดีต 

เน่ืองจากผลของภาระผูกพันที่ เ พ่ิมข้ึนน้ีคือผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (ตามย่อหน้าที่ 88)) และ 

108.4 การเพ่ิมขึ้ นของผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาด (กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

เง่ือนไขของการจ้างงานในอนาคต ตามย่อหน้าที่ 72) เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์ ทั้งน้ีในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ปรับปรุงหรือก าหนดข้ึนใหม่ (ไม่ถือ

เป็นต้นทุนบริการในอดีต เน่ืองจากกิจการรับรู้ต้นทุนของผลประโยชน์ที่ประมาณการข้ึน

เป็นต้นทุนบริการปัจจุบันเมื่อให้บริการแล้ว)  
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ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์

109    ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์เป็นผลต่างระหว่าง 

109.1 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายช าระ ตามที่ก  าหนด  

ณ วันที่จ่ายช าระผลประโยชน์ และ 

109.2 ราคาของการจ่ายช าระผลประโยชน์ รวมถึงสินทรัพย์โครงการที่โอน และการจ่ายช าระ

โดยตรงของกจิการที่เกี่ยวข้องการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

110 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนข์องโครงการผลประโยชน์

เมือ่การจ่ายช าระผลประโยชนเ์กิดข้ึน  

111 การจ่ายช าระผลประโยชน์เกิดข้ึนเม่ือกิจการท ารายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ

ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะเกิดข้ึนส าหรับผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้โครงการ

ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากการจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานหรือให้แก่บุคคลอื่นในนามของ

พนักงานตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ในเ ง่ือนไขของโครงการ และรวมอยู่ในข้อสมมติ ที่ ใ ช้ใน                 

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย) ตัวอย่างเช่น การโอนภาระผูกพันของนายจ้าง

ภายใต้โครงการที่มีนัยส าคัญในคร้ังเดียวให้กับผู้รับประกันภัยผ่านการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย 

ถือเป็นการจ่ายช าระผลประโยชน์ การจ่ายเงินสดทั้งจ านวนตามเง่ือนไขของโครงการให้แก่

ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือแลกเปล่ียนกับสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับผลประโยชน์หลังออก

จากงานที่ระบุไว้ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

112 ในบางกรณี  กิจการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือเป็นการจัดหาเงินทุนส าหรับผลประโยชน์ของ

พนักงานบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พนักงานให้ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

การซ้ือกรมธรรม์น้ันไม่ถือเป็นการจ่ายช าระผลประโยชน์หากกิจการยังคงไว้ซ่ึงภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน  (ตามย่อหน้าที่  46)  ที่จะต้องจ่ายจ านวนเงินเพ่ิมเติม

ในภายหลังในกรณีที่ ผู้รับประกันไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

ย่อหน้าที่ 116 ถึง  119 ก าหนดวิธีการรับรู้และวัดมูลค่าของสิทธิที่จะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์

ประกนัภัยที่ไม่จัดเป็นสนิทรัพย์โครงการ  

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า – สินทรพัยโ์ครงการ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ  

113 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการใดๆจะถูกหักออกจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์ในการก าหนดส่วนต ่าหรือส่วนเกนิ  

114 สนิทรัพย์โครงการไม่รวมถึงเงินสมทบที่กจิการที่เสนอรายงานยังไม่ได้จ่ายเข้ากองทุน และไม่รวม

เคร่ืองมือทางการเงินที่โอนเปล่ียนมือไม่ได้ที่กิจการเป็นผู้ออกและถือโดยกองทุน สินทรัพย์

โครงการจะหักด้วยหน้ีสินของกองทุนที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น  

เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอื่นๆ และหน้ีสนิซ่ึงเป็นผลจากเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ ์
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115 กรณีสนิทรัพย์โครงการรวมกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเง่ือนไข ซ่ึงให้ความคุ้มครองที่มีจ านวนและ

จังหวะเวลาเท่ากับการจ่ายผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดตามโครงการ มูลค่ายุติธรรมของ

กรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าวถือได้ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีหาก

จ านวนที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยเรียกเกบ็หน้ีไม่ได้เตม็จ านวน ต้องน ามาหักออกจาก

มูลค่ายุติธรรมน้ีด้วย) 

 

สิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย  

116 เมื่อปรากฏชัดเจนว่ากิจการอื่นจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้ งหมดเพื่อช าระ 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์กิจการตอ้ง 

116.1 รบัรูสิ้ทธิที่จะไดร้บัชดเชยนั้นเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก และให้กิจการวดัมูลค่า

สินทรพัยด์งักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

116.2 แยกและรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่ จะไดร้ับชดเชยใน 

ทางเดียวกนักบัการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ตาม 

ย่อหนา้ที่ 124 และ 125) องคป์ระกอบของตน้ทุนผลประโยชนที์่ก าหนดไวที้่รบัรู ้

ตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่ 120 อาจรบัรูเ้ป็นจ านวนสุทธิของจ านวนที่เกี่ยวขอ้งกบั 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่าตามบญัชีของสิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย 

117 บางคร้ังกิจการสามารถหากิจการอื่น เช่น ผู้รับประกันมาเป็นผู้จ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด

เพ่ือช าระภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์กไ็ด้ กรมธรรม์ประกนัภัยที่เข้าเง่ือนไขที่นิยามไว้ใน

ย่อหน้าที่ 8 ถือเป็นสินทรัพย์โครงการ ให้กิจการบันทึกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเง่ือนไขใน

ลักษณะเดียวกับสินทรัพย์โครงการอื่ นๆ  และย่อหน้าที่  116 ไม่มีความเกี่ ยวข้อง(ตาม 

ย่อหน้าที่ 46 ถึง 49 และย่อหน้าที่ 115) 

118 หากกรมธรรม์ประกันภัยที่ถือโดยกิจการไม่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเง่ือนไข กรมธรรม์

ประกันภัยดังกล่าวไม่ถือเป็นสินทรัพย์โครงการ ย่อหน้าที่ 116 มีความเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว 

โดยกิจการรับรู้สิทธิที่จะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากและไม่

น าไปหักจากส่วนขาดหรือส่วนเกินของผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ โดยย่อหน้าที่ 140.2 ก าหนดให้

กิจการเปิดเผยลักษณะโดยสรุปของความเกี่ยวข้องระหว่างสิทธิที่จะได้รับชดเชยและภาระผูกพัน          

ที่เกี่ยวข้อง 

119 ถ้าสิทธิที่จะได้รับชดเชยเกิดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่สอดคล้องกับจ านวนและจังหวะเวลา              

ที่จะจ่ายผลประโยชน์ค้างจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของ

สิทธิที่จะได้รับชดเชยดังกล่าวถือได้ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (โดยหักส่วนที่

ไม่ใช่สทิธทิี่จะได้รับชดเชยได้เตม็จ านวน) 
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องคป์ระกอบของตน้ทุนผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

120   กิจการต้องรับรู ้องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ เว ้นแต่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัอื่นจะก าหนดหรืออนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ 

ไดด้งัต่อไปนี้  

120.1 ตน้ทุนบริการ (ตามย่อหนา้ที่ 66 ถงึ 112) ในก าไรหรือขาดทุน 

120.2 ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิ (ตามย่อหนา้ที่ 

123 ถงึ126) ในก าไรหรือขาดทุน และ 

120.3 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ (ตาม 

ย่อหนา้ที ่127 ถงึ 130) ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
121 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนดให้รวมต้นทุนผลประโยชน์ของพ นักงาน 

บางประเภทเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ต้นทุนผลประโยชน์หลังออกจาก

งานใดๆ ที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวให้รวมถึงสัดส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบ

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 120 

122 การวดัมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิที่รบัรูร้ายการในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตอ้งไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในก าไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา 

อย่างไรก็ตาม กิจการอาจโอนจ านวนที่ไดร้บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายในส่วนของ

เจา้ของได ้
 

ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 

123 ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ โครงการผลประโยชนสุ์ทธิตอ้งก าหนดจากผลคูณของ

หนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิและอตัราคิดลดตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 83 

ทั้ งสองจ านวนก าหนดจากวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี โดยค านึงถึง 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิระหว่างงวด 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน ์

124 ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิประกอบด้วยรายได้ดอกเบ้ีย

จากสินทรัพย์โครงการ ต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และดอกเบ้ีย

จากผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 64 

125 รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพย์โครงการเป็นองค์ประกอบของผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ  

และก าหนดจากผลคูณของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการและอัตราคิดลดตามที่ระบุใน 

ย่อหน้าที่ 83 ทั้งสองจ านวนก าหนดจากวันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี โดยค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงใดๆในสินทรัพย์โครงการระหว่างงวดซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 

การจ่ายช าระผลประโยชน์ ผลต่างระหว่างรายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพย์โครงการและผลตอบแทน
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จากสินทรัพย์โครงการจะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์  

ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ

126 ดอกเบ้ียจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทั้งหมดใน

ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ และก าหนดจากผลคูณของผลกระทบจากเพดานของ

สินทรัพย์และอัตราคิดลดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 83 ทั้งสองจ านวนก าหนดจากวันเร่ิมต้นของ 

รอบระยะเวลารายงานประจ าปี ผลต่างระหว่างจ านวนเงินกับการเปล่ียนแปลงในผลกระทบของ

เพดานของสนิทรัพย์จะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนด

ไว้สทุธ ิ

 

การวดัมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 

127  การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิประกอบด้วย 

127.1 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้า 

ที่ 128 และ 129) 

127.2 ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 130) โดยไม่รวมจ านวนที่รวมอยู่ใน

ดอกเบี้ ยสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (ตามย่อหน้าที่ 125) 

และ 

127.3 การเปล่ียนแปลงใดๆในผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ โดยไม่รวมจ านวนที่รวมอยู่ใน

ดอกเบ้ียสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ(ตามย่อหน้าที่ 126) 
128  ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ในข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ สาเหตขุองผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ตัวอย่างเช่น 

128.1 การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่ไม่คาดหวังไว้ของอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การเกษียณอายุ 

ก่อนก าหนด หรือการเสียชีวิต  หรือการเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือน  ผลประโยชน์ต่างๆ (หาก

เง่ือนไขที่เป็นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการท าให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นตามอัตราเงิน

เฟ้อ) หรือต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 

128.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติเกี่ยวกบัสทิธิในการเลือกจ่ายช าระผลประโยชน์ 

128.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการประมาณของการหมุนเวียนของพนักงานในอนาคต

การเกษียณอายุก่อนก าหนด  หรือการเสียชีวิต   หรือการเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือน 

ผลประโยชน์ต่างๆ  (หากเง่ือนไขที่เป็นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการท าให้

ผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อ) หรือต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 

128.4 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด 
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129  ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ไ ด้รวม                

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เน่ืองจากการก าหนด 

การแก้ไขการลดขนาดโครงการลงหรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ หรือ  

การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ค้างจ่ายภายใต้โครงการผลประโยชน์ การเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ส่งผลต่อต้นทุนบริการในอดีตหรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

130 ในการก าหนดผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โครงการ กจิการหักต้นทุนการบริหารสินทรัพย์โครงการ

และภาษีค้างจ่ายใดๆของโครงการเอง นอกเหนือจากภาษีที่รวมอยู่ในข้อสมมติในการค านวณ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการวัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์  

(ย่อหน้าที่ 76) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ จะไม่หักออกจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์

โครงการ 

 

การน าเสนอขอ้มูล  

การหกักลบ  

131 กิจการจะหกักลบสินทรพัยที์่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการหนึง่กบัหนี้ สินที่เกี่ยวขอ้งกบัอีกโครงการ

หนึง่ไดก้็ต่อเมือ่เป็นไปตามทุกขอ้ต่อไปนี้  

131.1 กิจการมีสิทธิที่จะบงัคบัไดต้ามกฎหมายที่จะใชส่้วนเกินดุลในโครงการหนึง่ไปช าระ

ภาระผูกพนัอีกโครงการหนึง่  

131.2 กิจการมีเจตนาที่จะช าระภาระผูกพันตามที่แสดงด้วยยอดสุทธิ หรือจะรับรู ้

ส่วนเกินดุลในโครงการหนึง่และช าระภาระผูกพนัตามโครงการอื่นในเวลาเดียวกนั 

132 หลักเกณฑ์การหักกลบน้ันไม่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 

การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน  

133 บางกิจการแยกสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนออกจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและ

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ระบุว่ากิจการต้องแยกส่วนของสินทรัพย์และ

หน้ีสนิประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกดิข้ึนจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 

องคป์ระกอบของตน้ทุนผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

134 ย่อหน้าที่ 120 ก าหนดให้กิจการรับรู้ต้นทุนบริการและดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่

กิจการจะแสดงต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่

ก  าหนดไว้สุทธิ กิจการต้องแสดงองค์ประกอบเหล่าน้ันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  
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การเปิดเผยขอ้มูล 

135  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงันี้  

135.1 อธิบายลกัษณะของโครงการผลประโยชน ์และความเสี่ยงที่เกีย่วขอ้ง (ตามย่อหนา้ 

ที ่139) 

135.2 ระบุและอธิบายจ านวนในงบการเงินที่เกิดจากโครงการผลประโยชน ์(ตามย่อหนา้ 

ที ่140 ถงึ 144) และ 

135.3 อธิบายผลกระทบของโครงการผลประโยชนที์่อาจเกิดข้ึนกบัจ านวนเงิน ระยะเวลา

และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ (ตามย่อหนา้ที่ 145 

ถงึ 147) 

136  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 135 กจิการต้องพิจารณาทุกข้อดังต่อไปนี้  

136.1 ระดับของรายละเอยีดที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูล 

136.2 ต้องให้ความส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามแต่ละข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลมากน้อย

เพียงใด 

136.3 ต้องเปิดเผยเป็นยอดรวมหรือแยกต่างหากมากน้อยเพียงใด และ 

136.4 ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินต่อข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินลักษณะเชิงปริมาณของ

ข้อมูลที่เปิดเผย 

137  ถ้าการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงินฉบับอื่นไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 135 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจแสดง                 

การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์แยกตามลักษณะ ขอบเขต

และความเสี่ยงของภาระผูกพัน การเปิดเผยดังกล่าวอาจแบ่งแยกได้ ดังต่อไปนี้  

137.1 ระหว่างจ านวนเงินที่เป็นของสมาชิกปัจจุบัน สมาชิกล่วงหน้า และผู้รับบ านาญ 

137.2 ระหว่างผลประโยชน์ที่เป็นสทิธขิาดและผลประโยชน์ที่ค้างจ่ายแต่ไม่เป็นสิทธขิาด 

137.3 ระหว่างผลประโยชน์ทมีีเง่ือนไข จ านวนเงินที่จัดสรรให้ส าหรับการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน

ในอนาคต และผลประโยชน์อื่นๆ 

138  กจิการต้องประเมินว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนควรท าโดยแยกแต่ละโครงการหรือ

รวมเป็นกลุ่มของโครงการที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัโครงการโดยแยกแสดงตามลักษณะข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าดังต่อไปนี้  

138.1 ที่ต้ังตามภมิูศาสตร์ที่แตกต่างกนั 

138.2 ลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น โครงการบ านาญจากเงินเดือนคงที่ โครงการบ านาญตาม

เงินเดือนเดือนสดุท้าย หรือโครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

138.3 สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกนั 

138.4 ส่วนงานที่รายงานที่แตกต่างกนั 
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138.5 การจัดการเงินทุนที่แตกต่างกัน (เช่น จัดหาเงินทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่มี 

การจัดหาเงินทุน) 

 

ลกัษณะของโครงการผลประโยชนที์่ก าหนดไวแ้ละความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ

ผลประโยชนด์งักล่าว 

139  กจิการต้องเปิดเผย 

 139.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะของโครงการผลประโยชน์ รวมถึง 

139.1.1 ลักษณะของผลประโยชน์ที่จัดหาโดยโครงการ (เช่น โครงการผลประโยชน์ตาม

เงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือโครงการที่ อ้างอิงจากการสมทบเงินบวกด้วย             

การรับประกนั) 

139.1.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับกรอบระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานของโครงการ เช่น 

ระดับของความต้องการเงินทุนขั้นต ่า และผลกระทบใดๆของกรอบระเบียบ

ข้อบังคับที่มีต่อโครงการ เช่น เพดานของสนิทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 64) 

139.1.3 ค าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นๆของกิจการในการก ากับดูแลโครงการ 

เช่น ความรับผิดชอบของทรัสตีหรือสมาชิกในคณะกรรมการของโครงการ 

139.2 ค าอธบิายเกี่ยวกบัความเสี่ยงของโครงการที่มีต่อกจิการ โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงที่ไม่ปกติ 

ความเสี่ยงเฉพาะกิจการ หรือความเสี่ยงเฉพาะโครงการ และความเสี่ยงจากการกระจุก

ตัวที่มีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าสินทรัพย์โครงการส่วนใหญ่มีการลงทุนในเงินลงทุน

ประเภทใดประเภทหน่ึง เช่น อสังหาริมทรัพย์ โครงการอาจมีความเสี่ ยงจาก                   

การกระจุกตัวของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

139.3 ค าอธิบายของการแก้ไขใดๆของโครงการ การลดขนาดโครงการลงและการจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ 

 

ค าอธิบายของจ านวนเงินในงบการเงิน 

140    กิจการต้องเปิดเผยการกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและยอดคงเหลือปลายงวดส าหรับรายการ

ต่อไปนี้  (ถ้าสามารถปฏบัิติได้) 

140.1 หน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิโดยแยกแสดงการกระทบยอดส าหรับ 

  140.1.1 สนิทรัพย์โครงการ 

  140.1.2 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

  140.1.3 ผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ 

140.2 สทิธทิี่จะได้รับชดเชย กจิการต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิที่จะได้รับชดเชยใดๆ

และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

141 การกระทบยอดของรายการตามย่อหน้าที่ 140 ต้องแสดงแต่ละรายการดังต่อไปน้ี (ถ้าสามารถ

ปฏบัิติได้) 
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 141.1 ต้นทุนบริการปัจจุบัน 

 141.2 รายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย 

141.3 การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ โดยแยกแสดง

ดังน้ี 

141.3.1 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ ซ่ึงไม่รวมจ านวนที่รวมไว้อยู่ในดอกเบ้ีย

ตามข้อ 141.2 

141.3.2 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่

เกดิจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (ตามย่อหน้า 76.1) 

141.3.3 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                   

ที่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (ตามย่อหน้า 76.2) 

141.3.4 การเปล่ียนแปลงในผลกระทบของการจ ากัดสินทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนด

ไว้สุทธิถึงเพดานของสินทรัพย์ ซ่ึงไม่รวมจ านวนที่รวมอยู่ในดอกเบ้ียตาม 

ข้อ 141.2 กจิการต้องเปิดเผยวิธกีารก าหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุด

ที่จัดหาได้ กล่าวคือผลประโยชน์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการได้รับเงินคืน 

การลดของการจ่ายเงินสมทบในอนาคตหรือทั้งสองอย่างรวมกนั 

141.4 ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  100  ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนที่เกิดข้ึน

จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ไม่จ าเป็นต้องแยกแสดงออกจากกนั หากเกดิขึ้นพร้อมกนั 

141.5 ผลของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

141.6 การสมทบเงินเข้าโครงการ ให้แยกแสดงระหว่างส่วนของนายจ้างและส่วนของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

141.7 การจ่ายช าระเงินจากโครงการ ให้แยกแสดงส่วนของจ านวนเงินที่ จ่ายที่ เกี่ยวกับ 

การจ่ายช าระผลประโยชน์ใดๆ 

141.8 ผลกระทบของการรวมธุรกจิและการจ าหน่ายธุรกจิ 

142 กิจการต้องแยกแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการตามประเภทของลักษณะและ 

ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยแบ่งระดับย่อยของสินทรัพย์แต่ละโครงการ

เป็นส่วนที่มีราคาตลาดอ้างอิงในตลาดซ้ือขายคล่อง (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

และส่วนที่ไม่มีราคาตลาด  ตัวอย่างเช่น การก าหนดระดับของการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 

136 กจิการสามารถแบ่งแยกได้ระหว่าง 

142.1 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

142.2 ตราสารทุน (แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท สภาพภมูิศาสตร์ ฯลฯ) 

142.3  ตราสารหน้ี (แยกตามประเภทของผู้ออก คุณภาพของเครดิต สภาพภมูิศาสตร์ ฯลฯ) 

142.4 อสงัหาริมทรัพย์ (แยกตามสภาพภมูิศาสตร์ ฯลฯ) 
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142.5 ตราสารอนุพันธ ์แยกตามประเภทของความเสี่ยงอ้างอิงในสญัญา เช่น สญัญาอตัรา

ดอกเบี้ ยสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สญัญาตราสารทุน สญัญาเครดิต สญัญา

แลกเปล่ียนช่วงชีวิต ฯลฯ 

142.6 กองทุนที่ต้ังเพ่ือการลงทุน (แยกตามประเภทการลงทุนของกองทุน 

142.7 หลักทรัพย์ที่มีสนิทรัพย์ค า้ประกนั และ 

142.8 ตราสารหน้ีที่มีโครงสร้างซับซ้อน 

143 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถโอนได้ภายในกิจการที่เป็น

สนิทรัพย์โครงการ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง

โดยกจิการหรือสนิทรัพย์อื่นที่ใช้โดยกจิการ 

144 กิจการต้องเปิดเผยข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ใน 

การก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 76)  

การเปิดเผยดังกล่าวต้องเป็นค่าสัมบูรณ์ (เช่น เปิดเผยเป็นอัตราร้อยละสัมบูรณ์ และไม่ใช่เพียง

ส่วนต่างระหว่างอัตราร้อยละที่แตกต่างกันกับตัวแปรอื่น) เมื่อกิจการเปิดเผยยอดรวมส าหรับ

กลุ่มของโครงการ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนักหรือช่วง

ความสมัพันธใ์นเชิงแคบ 

 

จ านวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

145     กจิการต้องเปิดเผย 

145.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย (ตามที่เปิดเผยในย่อหน้าที่  144) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยการแสดง                  

ให้เหน็ว่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ในข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นไป

ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันนั้นอย่างไร 

145.2 วิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 145.1 และข้อจ ากดัของวิธกีารดังกล่าว 

145.3 การเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนส าหรับวิธีการและข้อสมมติที่ใช้จัดท าการวิเคราะห์              

ความอ่อนไหว และเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

146 กจิการต้องเปิดเผยค าอธบิายของกลยุทธก์ารจับคู่ของสนิทรัพย์หน้ีสินใดๆ ที่ใช้โดยโครงการหรือ

กจิการรวมถึงการใช้วิธกีารค านวณเงินรายปีและวิธกีารอื่นๆ เช่น สญัญาแลกเปล่ียนช่วงชีวิต เพ่ือ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

147     เพ่ือแสดงข้อบ่งช้ีของผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ต่อกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ 

กจิการต้องเปิดเผย 

147.1 ค าอธิบายของข้อตกลงในการจัดหาเงินทุนใดๆ และนโยบายการจัดหาเงินทุนที่ มี

ผลกระทบต่อการจ่ายเงินสมทบในอนาคต 
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147.2 ความคาดหวังการจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการส าหรับรอบระยะเวลารายงานประจ าปีถัดไป 

147.3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการครบก าหนดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

โดยรวมถึงระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และ

อาจรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการกระจายตัวของระยะเวลาของการจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

 

โครงการของกลุ่มนายจา้ง 

148 หากกจิการเข้าร่วมในโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้าง กจิการต้องเปิดเผย 

148.1 ค าอธิบายของข้อตกลงในการจัดหาเงินทุน รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการก าหนดอัตรา 

การจ่ายเงินสมทบของกจิการและข้อก าหนดขั้นต ่าของการจัดหาเงินทุน 

148.2 ค าอธบิายของขอบเขตที่กจิการต้องรับผิดชอบต่อโครงการส าหรับภาระผูกพันของกิจการ

อื่นๆ ภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดของโครงการกลุ่มนายจ้าง 

148.3 ค าอธบิายของการปันส่วนส าหรับส่วนขาดหรือส่วนเกนิ 

148.3.1 เมื่อยกเลิกโครงการ หรือ 

148.3.2 เมื่อกจิการถอนตัวจากโครงการ 

148.4 หากกิจการรับรู้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้าที่ 34 กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี เพ่ิมเติมจากการเปิดเผยที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  148.1  

ถึง 148.3 แทนการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 139 ถึง 147 

148.4.1  ข้อเทจ็จริงที่ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

148.4.2 เหตุผลที่ท  าให้กิจการมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบันทึกบัญชีเป็นโครงการ

ผลประโยชน์ได้ 

148.4.3 ความคาดหวังการจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการส าหรับรอบระยะเวลารายงาน

ประจ าปีถัดไป 

148.4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนขาดหรือส่วนเกินของโครงการที่อาจกระทบกับจ านวนของ

การจ่ายเงินสมทบในอนาคต รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดส่วนขาดหรือ

ส่วนเกนิ และความเกี่ยวข้องโดยนัย (ถ้ามี) ของกจิการ  

148.4.5 ข้อบ่งช้ีของระดับการเข้าร่วมของกิจการในโครงการเมื่อเปรียบเทยีบกับกิจการ

อื่นที่เข้าร่วม ตัวอย่างของการวัดมูลค่าที่อาจเป็นข้อบ่งช้ีดังกล่าว รวมถึง

สดัส่วนของกิจการของเงินสมทบทั้งหมดของโครงการ หรือสัดส่วนของกิจการ

ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่ เข้าร่วมในปัจจุบัน สมาชิกที่เกษียณอายุและ

สมาชิกในอดีตที่มีสทิธไิด้รับผลประโยชน์หากข้อมูลดังกล่าวสามารถหาได้ 
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โครงการผลประโยชนที์่ก าหนดไวที้่กิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยร่วมกนัรบั

ความเสีย่ง 

149 หากกิจการเข้าร่วมในโครงการผลประโยชน์ที่กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยร่วมกัน

รับความเสี่ยง กจิการต้องเปิดเผย 

149.1 ข้อตกลงตามสัญญาหรือนโยบายการรับภาระต้นทุนผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิหรือ

ข้อเทจ็จริงว่าไม่มีนโยบายดังกล่าว 

149.2 นโยบายในการก าหนดส่วนที่กจิการต้องจ่ายสมทบ 

149.3 หากกิจการบันทึกการปันส่วนต้นทุนผลประโยชน์สุทธิตามย่อหน้าที่ 41 กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัโครงการในภาพรวมตามย่อหน้าที่ 135 ถึง 147 

149.4 หากกิจการบันทึกจ านวนที่ต้องจ่ายสมทบส าหรับงวดตามย่อหน้าที่ 41 กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  135  

ถึง 137 139 142 ถึง 144 และ 147.1 และ 147.2 

150 ข้อมูลที่ก  าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 149.3 และ149.4 ต้องสามารถอ้างอิงไปยังการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินของกลุ่มกจิการอื่น ถ้า 

150.1 งบการเงินของกลุ่มกจิการน้ันระบุและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัโครงการแยกจากกนั และ 

150.2 ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงงบการเงินของกลุ่มกิจการบนเง่ือนไขเดียวกันกับงบการเงิน

ของกจิการ และในเวลาเดียวกนัหรือก่อนหน้างบการเงินของกจิการเอง 

 

ขอ้ก าหนดเรือ่งการเปิดเผยขอ้มูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

151   ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

151.1 รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ มีกับโครงการผลประโยชน์ของ

พนักงานหลังออกจากงาน และ 

151.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับผู้บริหารส าคัญ 

152 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน              

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน  

153 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่างๆ ดังต่อไปน้ี หากไม่ได้คาดว่า 

จะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงาน 

ได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
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153.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน เช่น การให้ลางานระยะยาวหลังจากท างาน

เป็นระยะเวลานาน การลาในปีที่เว้นจากการท างาน เป็นต้น 

153.2 ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการท างานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการท างานเป็น

ระยะเวลานาน และ 

153.3 ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน 

153.4 ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และ 

153.5 ผลตอบแทนที่รอจ่าย 

154 การวัดมูลค่าของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มักไม่มีระดับของความไม่แน่นอน

เหมือนกรณีการวัดมูลค่าผลประโยชน์หลังออกจากงาน ด้วยเหตุน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี   

จึงต้องการให้ใช้วิธกีารบัญชีอย่างง่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน วิธีน้ีแตกต่าง

จากการบัญชีที่ใช้ส าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เน่ืองจากวิธีน้ีไม่ให้รับรู้รายการจาก 

การวัดมูลค่าใหม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

155 ในการรบัรูแ้ละวดัมูลค่าส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของ

พนกังาน กิจการตอ้งปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 56 ถึง 98 และ 113 ถึง 115 กิจการตอ้งน า 

ย่อหนา้ที ่116 ถงึ 119 มาถอืปฏิบติัในการรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของสิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย 

156 กิจการตอ้งรับรู ้ยอดรวมสุทธิของจ านวนต่อไปนี้ ส าหรับผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของ

พนกังานในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ  ก าหนด

หรืออนุญาตใหร้วมเป็นตน้ทุนของสินทรพัย ์

156.1 ตน้ทุนบริการ (ตามย่อหนา้ที ่66 ถงึ 112) 

156.2 ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิ (ตามย่อหนา้ 

ที ่123 ถงึ 126) และ 

156.3 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิ (ตาม 

ย่อหนา้ที ่127 ถงึ 130) 

157 รูปแบบหน่ึงของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  ได้แก่ ผลประโยชน์ที่ เกี่ยวกับ 

การทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน ถ้าระดับของผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการบริการ 

ภาระผูกพันจะเกิดขึ้ นเมื่อมีการให้บริการแล้ว การวัดมูลค่าของภาระผูกพันน้ันต้องสะท้อน  

ความเป็นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องจ่าย ถ้าระดับของผลประโยชน์

ส าหรับพนักงานที่ทุพพลภาพทุกรายเท่ากันโดยไม่ค านึงถึงจ านวนปีที่ให้บริการ กิจการจะต้อง

รับรู้ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของผลประโยชน์น้ันเม่ือมีเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุการทุพพลภาพ

เป็นระยะเวลานานได้เกดิขึ้น 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

158 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ 

ระยะยาวอื่นของพนักงานอย่างเจาะจง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ   อาจ

ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกัน ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับผู้บริหารส าคัญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

159 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้แนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับผลประโยชน์เ ม่ือเลิกจ้างแยกจาก

ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เพราะเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดภาระผูกพันข้ึนน้ันคือการเลิกจ้าง

มากกว่าเกี่ยวกับบริการที่พนักงานให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของ

กิจการที่จะเลิกจ้างพนักงานหรือการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอผลประโยชน์           

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการเลิกจ้าง 

160 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างไม่รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผลมาจากการเลิกจ้างงานตาม

ค าร้องขอของพนักงานโดยไม่มีข้อเสนอของกิจการ หรือเป็นผลมาจากข้อก าหนดของ           

การเกษียณอายุตามปกติเน่ืองจากผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน บาง

กิจการให้ระดับของผลประโยชน์ส าหรับการเลิกจ้างโดยสมัครใจตามความต้องการของพนักงาน 

(ซ่ึงโดยเน้ือหาสาระแล้วถือเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน) ต ่ากว่าผลประโยชน์จากการเลิกจ้าง             

ที่บังคับโดยกิจการ ส่วนของผลประโยชน์ที่จะจ่ายเน่ืองจากการบังคับให้ออกจากงานที่สูงกว่า

ผลประโยชน์ส าหรับการเลิกจ้างโดยสมัครใจตามความต้องการของพนักงานถือเป็นผลประโยชน์

เมื่อเลิกจ้าง 

161 รูปแบบของผลประโยชน์ของพนักงานไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องให้เพ่ือการแลกเปล่ียนกับ 

การให้บริการหรือแลกเปล่ียนกบัการเลิกจ้างของพนักงาน โดยปกติแล้วผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ได้จ่ายออกไปเป็นเงินก้อนทั้งจ านวน แต่บางคร้ังจะรวมถึง 

161.1 การให้ผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพ่ิมเติม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

161.2 เงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่ก  าหนด  หากพนักงานไม่ได้ให้บริการที่ให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือกจิการอกีต่อไป 

162 ข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าผลประโยชน์ของพนักงานเป็นการให้เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการให้บริการ รวมถึง 

162.1 ผลประโยชน์ที่เป็นเง่ือนไขของการให้บริการในอนาคต (รวมถึงผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน

หากมีการให้บริการเพ่ิมข้ึน) 

162.2 ผลประโยชน์ที่เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
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163 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างบางประเภทอาจเป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการผลประโยชน์ของ

พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการก าหนดโดยกฎหมาย สัญญาจ้างงานหรือ

ข้อตกลงสหภาพแรงงาน หรือเป็นผลมาจากการปฏบัิติในอดีตของนายจ้างในการให้ผลประโยชน์

ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างอื่น เช่น หากกิจการจัดท าค าเสนอผลประโยชน์ที่นานกว่าระยะเวลาสั้น 

หรือนานกว่าระยะเวลาสั้นระหว่างวันที่ให้ข้อเสนอและวันที่คาดว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงานจริง 

กิจการต้องพิจารณาว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการจัดตั้งโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

ใหม่หรือไม่ และต้องพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่เสนอให้เป็นผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างหรือ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงานจะเป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างหากเป็นผลมาจากทั้งการตัดสินใจ               

ของกจิการที่จะเลิกจ้างพนักงานและไม่มีเง่ือนไขของการให้บริการในอนาคต 

164 ผลประโยชน์ของพนักงานบางประเภทเป็นผลประโยชน์ที่จะจ่ายโดยไม่ค านึงถึงสาเหตุในการ 

ออกจากงานของพนักงาน การจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวมีความแน่นอน (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่จะ

ให้สิทธิขาดหรือข้อก าหนดการให้บริการขั้นต ่า) แต่จังหวะเวลาของการจ่ายยังไม่แน่นอน แม้ว่า

ในบางประเทศจะเรียกผลประโยชน์เหล่าน้ีว่าค่าตอบแทนจากการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณ

จากการเลิกจ้าง ผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์

เมื่อเลิกจ้าง กจิการจึงต้องปฏบัิติทางบัญชีเช่นเดียวกบัผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 

การรบัรูร้ายการ 

165 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างเป็นหนี้ สินและค่าใชจ่้ายเมื่อวนัใดวนัหนึ่งต่อไปนี้

เกิดข้ึนก่อน 

165.1 เมือ่กิจการไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป และ 

165.2 เมื่อกิจการรับรูต้น้ทุนส าหรบัการปรับโครงสรา้งที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน               

การบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน               

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน และเกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

166 ส าหรับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างค้างจ่ายที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับ

ข้อเสนอผลประโยชน์เพ่ือแลกเปล่ียนกับการเลิกจ้างงาน กิจการจะไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ 

การให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเม่ือวันใดวันหน่ึงต่อไปนี้ เกดิก่อน  

166.1 เมื่อพนักงานยอมรับข้อเสนอน้ัน และ 

166.2 เมื่อมีข้อจ ากดั (เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามสัญญา หรือข้อจ ากัดอื่นๆ) 

ต่อความสามารถของกิจการที่จะยกเลิกข้อเสนอที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ซ่ึงจะเกิดขึ้ น              

เมื่อข้อเสนอได้จัดท าขึ้นโดยมีข้อจ ากดัอยู่ในระยะเวลาของการให้ข้อเสนอ 

167 ส าหรับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างค้างจ่ายที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้าง

พนักงาน กิจการจะไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอได้อีกต่อไปหากกิจการมีการสื่อสารต่อพนักงาน             

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเลิกจ้างพนักงาน โดยเข้าหลักเกณฑท์ั้งหมดดังต่อไปน้ี 
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167.1 มีการด าเนินการที่จ าเป็นที่บ่งช้ีว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในโครงการ                

ที่จะจัดท าขึ้น 

167.2 โครงการมีการระบุจ านวนของพนักงานที่จะเลิกจ้าง ประเภทงาน หรือหน้าที่งาน และ

สถานที่ท  างาน (โครงการไม่จ าเป็นต้องระบุถึงพนักงานแต่ละคน) และวันที่คาดว่า              

จะเสรจ็สิ้น 

167.3 โครงการได้ก าหนดรายละเอียดผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้างให้กับพนักงานเพียงพอ             

ที่พนักงานจะสามารถก าหนดประเภทและจ านวนเงินของผลประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือมี

การเลิกจ้างงาน 

168 เมื่อกิจการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง กิจการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการแก้ไขโครงการ 

หรือการลดขนาดโครงการผลประโยชน์อื่นของพนักงานลงด้วย (ตามย่อหน้าที่ 103) 

 

การวดัมูลค่า 

169 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้งเมือ่รบัรูร้ายการเริ่มแรก และตอ้งวดัมูลค่า

และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามลักษณะของผลประโยชน์ของพนักงาน  

หากผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างเป็นส่วนเพิ่มของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน กิจการตอ้ง  

น าขอ้ก าหนดของผลประโยชนห์ลงัออกจากงานมาถอืปฏิบติั เวน้แต่ 

169.1 หากผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างคาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนนบัจาก 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่มีการรบัรูผ้ลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้าง กิจการ

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

169.2 หากผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้งไม่ไดค้าดว่าจะจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนนบั

จากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปี กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน 

170 เน่ืองจากผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างไม่ได้เป็นการให้เพ่ือแลกเปล่ียนกับการให้บริการ ย่อหน้าที่ 70 

ถึง 74 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดที่มีการให้บริการจึงไม่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่159 ถงึ 170 

ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

จากการเข้าซ้ือกจิการที่ผ่านมา กิจการมีแผนจะปิดโรงงานในระยะเวลา 10 เดือนและจะเลิกจ้าง

พนักงานทั้งหมดของโรงงาน เน่ืองจากกิจการยังต้องการพนักงานที่มีความเช่ียวชาญในโรงงาน

เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามข้อตกลงที่มีอยู่ กจิการจึงประกาศโครงการเลิกจ้างพนักงาน ดังน้ี 

พนักงานแต่ละคนที่อยู่และให้บริการจนถึงวันปิดโรงงานจะได้รับเงินสดจ านวน 30,000 บาท  

ณ วันเลิกจ้าง ส่วนพนักงานที่ลาออกก่อนถึงวันปิดโรงงานจะได้รับเงินสดจ านวน 10,000 บาท 

โรงงานมีพนักงาน 120 คน ณ เวลาที่ประกาศโครงการ กิจการคาดว่าจะมีพนักงาน 20 คน 
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ลาออกก่อนถึงวันที่จะปิดโรงงาน ดังน้ัน ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายภายใต้โครงการจึงมี

จ านวนรวม 3,200,000 บาท (20x10,000 + 100x30,000) ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

160 กจิการต้องบันทกึผลประโยชน์ที่ให้เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการเลิกจ้างงานเป็นผลประโยชน์เมื่อ

เลิกจ้าง และผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเพ่ือแลกเปล่ียนกับการให้บริการเป็นผลประโยชน์

ระยะสั้นของพนักงาน  

 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างให้เม่ือมีการแลกเปล่ียนกับการเลิกจ้างงานจ านวน 10,000 บาท ซ่ึง

เป็นจ านวนเงินที่กิจการจ าเป็นต้องจ่ายส าหรับการเลิกจ้างพนักงานโดยไม่ค านึงถึงว่าพนักงาน            

จะยังคงอยู่และให้บริการจนถึงวันปิดโรงงานหรือจะลาออกก่อนปิดโรงงาน ถึงแม้ว่าพนักงาน            

จะสามารถลาออกก่อนปิดโรงงาน การเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดยังคงเป็นผลจากการตัดสินใจของ

กิจการที่จะปิดโรงงานและเลิกจ้างงาน (พนักงานทุกคนต้องถูกเลิกจ้างเมื่อโรงงานปิด) ดังน้ัน 

กิจการต้องรับรู้หน้ีสินจ านวน 1,200,000 บาท (120x10,000) เป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่มาถึงก่อนระหว่างวันที่ประกาศโครงการเลิกจ้าง

พนักงานและวันที่กจิการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกบัการปิดโรงงาน 

 

ผลประโยชนที์ใ่หเ้พือ่แลกเปลีย่นกบัการใหบ้ริการ 

ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่พนักงานจะได้รับเม่ือให้บริการครบระยะเวลา 10 เดือน เป็นการ

แลกเปล่ียนกบัการให้บริการตลอดช่วงระยะเวลาน้ัน กจิการต้องบันทกึผลประโยชน์ดังกล่าวเป็น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเน่ืองจากมีการคาดว่าจะจ่ายช าระก่อน 12 เดือนนับจาก 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปี จากตัวอย่างน้ี กิจการไม่จ าเป็นต้องคิดลดให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบัน ดังน้ัน กิจการจะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ านวน 200,000 บาท (2,000,000 ÷ 10) ใน 

แต่ละเดือนระหว่างช่วงเวลาการให้บริการเป็นเวลา 10 เดือน พร้อมทั้งรับรู้ราคาตามบัญชีของ

หน้ีสนิเพ่ิมข้ึนด้วย 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

171 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะไม่ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง

อย่างเจาะจง มาตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบับอื่นอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั

บุคคลหรือกิจการทีเ่กี ่ยวขอ้งกัน ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ส าหรับผู้บริหารส าคัญ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

172 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

173 กิจการต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอ้ผิดพลาด เว้นแต่ 

173.1 กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่อยู่นอกขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับการเปล่ียนแปลงในต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน          

ที่รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่เร่ิมน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ วันที่

เร่ิมน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ คือ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น าเสนอใน

งบการเงินที่กจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

173.2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

174 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

175 การปรับปรุงเกี่ยวกับเงินสมทบของพนักงานส าหรับโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ ได้

ปรับปรุงย่อหน้าที่ 93 ถึง 94 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวย้อนหลังตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอ้ผิดพลาด ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

176 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

177 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ก แนวทางปฏบิัติ 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยอธิบายการปฎิบัติตามย่อหนา้ที ่

92 ถึง 93 และมีความส าคญัเท่าส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ก1 การบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สาม แสดงได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเช่ือมโยงกบัการให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น เพ่ือลดส่วนขาด 

(1) 

(1) ลูกศรที่เป็นเส้นประหมายถึงกจิการสามารถเลือกวิธกีารทางบัญชีทางใดทางหน่ึง 

เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สาม 

ก าหนดไว้ตามเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ(หรือเกดิขึ้นจากภาระ

ผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว) 

การตัดสนิใจ

ร่วมกนั 

มคีวามเชื่อมโยงกบัการให้บริการ 

ขี้นอยู่กบัจ านวนปี

ของการบริการ 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัจ านวน

ปีของการบริการ 

ลดต้นทุนบริการโดย

จัดสรรไปยังทุกงวดที่มี

การให้บริการ (ตามย่อ

หน้าที่ 93.1) 

ลดต้นทุนบริการใน

งวดที่มีการให้บริการ

แล้ว (ตามย่อหน้าที่ 

93.2) 
 

กระทบต่อการวัด

มูลค่าใหม่ (ตามย่อ

หน้าที่ 93) 

ลดต้นทุนการบริการ

เม่ือมีการจ่ายเข้า

โครงการ (ตามย่อ

หน้าที่ 92) 



 
 

60 

ภาคผนวก ข (ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

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 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




