เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๘/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
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ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
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ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
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87-88 91-95 99-113 116-118 120-130 134-156 และ 158-173 และปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 174 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนด
ของกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน กําหนด
วิธีการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยนายจ้ างสําหรั บผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ ใช้ กับการรายงานของโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
บทนํา 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นสําหรับพนักงาน (หากคาดว่าจะจ่ายชําระทั้งจํานวนก่อน 12 เดือน
หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง) เช่น ค่าจ้ าง
เงิ น เดื อ นและเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สังคม เงิ น ที่จ่ า ยสํา หรั บ การลาหยุ ด พั ก ผ่ อ น
ประจําปี และการลาป่ วย ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่จ่าย
ให้ แก่พนักงานปัจจุบัน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ และสินค้ า
หรือบริการที่ให้ เปล่าหรือ ในลักษณะอุดหนุน)
2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่ น ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (เช่ น บํานาญ และ
ผลประโยชน์ ท่ีจ่ า ยครั้ ง เดี ย วเมื่ อ ออกจากงาน) ประกัน ชี วิ ต หลั ง ออกจากงาน และ
ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานประกอบด้ วย ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทํางาน
เป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ ท่ีจ่ า ยสํา หรั บ การลาในปี ที่ไ ด้ รั บ ยกเว้ น การทํา งาน
ผลประโยชน์จากการทํางานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อ่ืนที่จ่ายจากการทํางานเป็ น
ระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน และ
2.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
บทนํา 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงาน
ได้ ให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ดังกล่าว
บทนํา 4 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานแบ่งเป็ นโครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้ หรือโครงการ
ผลประโยชน์ ท่ีก ํา หนดไว้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ใ ห้ แ นวปฏิบั ติ ท่ีเ ป็ นการเฉพาะใน
การจัดประเภท โครงการของกลุ่มนายจ้ าง โครงการระดับภาครัฐ และโครงการผลประโยชน์ท่มี ี
การประกัน
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บทนํา 5 ภายใต้ โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้ กิจการมีการจ่ายเงินสมทบเป็ นจํานวนแน่นอนให้ กจิ การ
ซึ่งแยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยเงิ น สมทบเพิ่ ม เติ ม หากกองทุ น ไม่ ส ามารถดํา รงสิ น ทรั พ ย์ เ พี ย งพอที่จ ะจ่ า ย
ผลประโยชน์ท้งั หมดของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริการซึ่งพนักงานได้ ให้ บริการในงวด
ปั จจุ บันและงวดก่อนๆ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายเข้ า
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้ เมื่อพนักงานได้ ให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสมทบดังกล่าว
บทนํา 6 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นทั้งหมดถือเป็ นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ อาจยังไม่ได้ มีการเตรียมเงินกองทุนหรืออาจจะมีการเตรียม
เงินกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การ
6.1 บันทึกบัญชีท้งั ภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานใดๆ ที่เกิดจาก
การดําเนินการของกิจการ
6.2 กําหนดมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้ และมูลค่ ายุ ติธรรม
ใดๆ ของสินทรัพย์โครงการอย่างเพียงพอเป็ นปกติ โดยจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากจํานวนที่กาํ หนดได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.3 ใช้ วิ ธีคิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่ อ วั ด
มูลค่าภาระผูกพันและต้ นทุนของกิจการ
6.4 ถือว่ าผลประโยชน์เป็ นของงวดที่ได้ มีการปฏิบัติงานของพนักงานตามสูตรการคํานวณ
ผลประโยชน์ ข องโครงการ เว้ น แต่ การให้ บ ริ การของพนั ก งานในปี ต่ อๆ มาจะนํา ไป
สู่ระดับผลประโยชน์ท่สี งู ขึ้นอย่างมีสาระสําคัญกว่าปี ก่อน ๆ
6.5 ใช้ ข้ อ สมมติ ใ นการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ ป็ นกลางและ
สอดคล้ องซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับตัวแปรด้ านประชากร (เช่ น อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงานและอัตราการเสียชีวิต) และตัวแปรด้ านการเงิน (เช่น การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ในอนาคต การเปลี่ ย นแปลงของต้ นทุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล และการเปลี่ ย นแปลง
ผลประโยชน์ ข องรั ฐ บางประการ) ข้ อสมมติ ท างการเงิ น ต้ องอยู่ บ นพื้ นฐานของ
ความคาดหวังของตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับงวดที่ภาระผูกพันได้ รับ
การชําระ
6.6 กําหนดอัตราคิดลดโดยอ้ างอิงอัตราผลตอบแทนตามตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของหุ้ นกู้ ภ าคเอกชนที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ คุ ณ ภาพดี (หรื อ
ในประเทศที่ตลาดหุ้นกู้ ภาคเอกชนมีขนาดไม่ใหญ่เพียงพอ ให้ ใช้ พันธบัตรรัฐบาล) และ
ใช้ สกุลเงินและเงื่อนไขที่สอดคล้ องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6.7 หั ก มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ โ ครงการออกจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องภาระผู ก พั น
เพื่ อคํานวณหนี้สิน (สินทรั พย์) ผลประโยชน์ ท่ีกาํ หนดไว้ สุทธิ สิทธิท่ีจะได้ รับชดเชย
บางประเภทที่ไม่ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็ นสินทรัพย์โครงการให้ ปฏิบัติในลักษณะ
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เดียวกับสินทรัพย์โครงการ ยกเว้ นว่าสิทธิเหล่านั้นแสดงเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากแทน
ที่จะนําไปหักออกจากภาระผูกพัน
6.8 จํากัดจํานวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ เพื่อไม่ให้ มูลค่า
เกินกว่าผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้ จากโครงการ หรือ
เงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง
6.9 รับรู้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้ สุทธิเมื่อ
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
6.9.1 ต้ นทุนบริการและดอกเบี้ยสุทธิรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน และ
6.9.2 การวัดมูลค่าใหม่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บทนํา 7 ผลประโยชน์ของพนั กงานที่มิใ ช่ ผลประโยชน์ ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
ผลประโยชน์ เมื่อเลิ กจ้ าง เป็ นผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนั กงาน สํา หรั บผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ รับรู้และวัดมูลค่าเช่ นเดียวกับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ สําหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไม่ได้ กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานโดยเฉพาะ
บทนํา 8 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง คือผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการตัดสินใจ
ของกิจการที่จะเลิกการจ้ างงานพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติหรือการตัดสินใจของ
พนักงานที่จะยอมรับข้ อเสนอของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ าง กิจการต้ องรับรู้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อกิจการไม่สามารถยกเลิกข้ อเสนอของผลประโยชน์ดังกล่ าว หรือ
เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ มีวัต ถุ ประสงค์เพื่ อกํา หนดวิธีการบั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้ อมู ลของ
ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องรับรู้
1.1 หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ ให้ บริการเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่
บริษัทจะจ่ายในอนาคต และ
1.2 ค่าใช้ จ่าย เมื่อกิจการได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้ บริการของพนักงาน
เป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ขอบเขต
2

3

4

5

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั นายจ้างสําหรับวิธีการบัญชีสําหรับผลประโยชน์
ของพนักงานทั้งหมด เว้นแต่ผลประโยชน์ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กับการรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่
ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึง
4.1 ผลประโยชน์ท่ใี ห้ ภายใต้ โครงการหรือข้ อตกลงอื่นที่เป็ นทางการระหว่างกิจการกับพนักงาน
แต่ละคน กลุ่มพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงาน
4.2 ผลประโยชน์ ท่ี ใ ห้ ภายใต้ ข้ อกํ า หนดทางกฎหมายหรื อ ผ่ า นทางข้ อตกลงของ
กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดให้ กิจการจ่ ายสมทบเข้ าโครงการระดับประเทศ โครงการ
ระดับภาครัฐ โครงการอื่นของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือโครงการของกลุ่มนายจ้ าง หรือ
4.3 ผลประโยชน์ท่เี กิดจากการปฏิบัติอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่งก่อภาระผูกพันจากการอนุ มาน
การปฏิบั ติอย่ างไม่ เป็ นทางการซึ่ งก่ อให้ เกิดภาระผู กพั นจากการอนุ มานเมื่อกิจการไม่ มี
ทางเลือกที่เป็ นจริงได้ ทาํ ให้ จาํ ต้ องจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ตัวอย่างของภาระผูกพัน
จากการอนุ มาน ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นทางการของกิจการที่จะทําให้
เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต่อความสัมพันธ์ท่มี ีต่อพนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึง
5.1 ผลประโยชน์ ร ะยะสั้น ของพนั ก งาน เช่ น ผลประโยชน์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ที่ค าดว่ า จะจ่ า ยชํา ระ
ทั้งจํานวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่พนักงานได้ ให้ บริการ
ที่เกี่ยวข้ อง
5.1.1 ค่าจ้ าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
5.1.2 เงินที่จ่ายสําหรับการลาหยุดพักผ่อนประจําปี และการลาป่ วย
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5.1.3 ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และ
5.1.4 ผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ
และสินค้ าหรือบริการที่ให้ เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) สําหรับพนักงานปัจจุบัน
5.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ดังต่อไปนี้
5.2.1 ผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน (เช่ น บํานาญ ผลประโยชน์ท่ีจ่ายครั้ งเดียวเมื่อ
ออกจากงาน) และ
5.2.2 ผลประโยชน์ อ่ ื น หลั ง ออกจากงาน เช่ น ประกั น ชี วิ ต หลั ง ออกจากงาน และ
ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
5.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน เช่น ผลประโยชน์ดังต่อไปนี้
5.3.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้ รับผลตอบแทน เช่ น การให้ ลางานระยะยาวหลังจาก
ทํางานเป็ นระยะเวลานาน หรือการลาในปี ที่ได้ รับยกเว้ นการทํางาน
5.3.2 ผลประโยชน์ท่จี ่ ายจากการทํางานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อ่ ืนที่จ่ายจากการ
ทํางานเป็ นระยะเวลานาน และ
5.3.3 ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน และ
5.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์ของพนักงานให้ รวมถึงผลประโยชน์ ท่ีจ่ายให้ พนักงาน
หรื อผู้ท่ีพนักงานให้
การอุปการะ หรือผู้รับผลประโยชน์ และอาจจ่ายชําระเป็ นเงิน (หรือเป็ นการให้ สนิ ค้ าหรือบริการ)
โดยตรงให้ แก่พนักงาน คู่สมรส บุตร หรือผู้อ่นื ที่พนักงานให้ การอุปการะ หรือจ่ายให้ บุคคลอื่น
เช่น บริษัทประกันภัย
พนักงานอาจให้ บริการแก่กิจการในลักษณะเต็มเวลา ไม่ เต็มเวลา ถาวร ไม่ เป็ นทางการ หรือ
ชั่วคราว ภายใต้ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ พนักงานให้ รวมถึงกรรมการบริษัท
และบุคลากรระดับบริหารอื่นด้ วย

คํานิยาม
8

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะ ดังนี้

คํานิยามของผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ของ
พนักงาน

หมายถึง

สิ่ ง ตอบแทนทุ ก รู ป แบบที่ กิ จ การให้เ พื่อ แลกเปลี่ ย นกับ
บริการทีไ่ ด้รบั จากพนักงานหรือการเลิกจ้าง

ผลประโยชน์ระยะ
สัน้ ของพนักงาน

หมายถึง

ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง)
ซึ่ งคาดว่ าจะจ่ ายชําระทั้งจํ านวนก่ อน 12 เดือนหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานประจํ า ปี ที่พ นัก งานได้ใ ห้บ ริ ก ารที่
เกีย่ วข้อง
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ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน

หมายถึง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน

หมายถึง

ผลประโยชน์เมือ่
เลิกจ้าง

หมายถึง

ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
และผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งาน) ซึ่ ง มี ก ารจ่ าย
หลังจากการจ้างงานสิ้ นสุดลง
ผลประโยชน์ท้ งั หมดของพนักงานทีม่ ใิ ช่ผลประโยชน์ระยะ
สั้นของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
ผลประโยชน์ของพนักงานทีใ่ ห้เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการเลิก
จ้างงานของพนักงาน ซึ่งเป็ นผลจากข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
1) การตัดสิ นใจของกิ จการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่ อนวัน
ออกจากงานตามปกติ หรือ
2) การตัด สิ น ใจของพนัก งานที่ จ ะยอมรับ ข้อ เสนอของ
ผลประโยชน์เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการเลิกจ้าง

คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประเภทโครงการ
โครงการ
ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน

หมายถึง

ข้อตกลงทีเ่ ป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการทีก่ ิจการตกลงจะ
จ่ ายผลประโยชน์ห ลังออกจากงานให้แก่ พ นัก งานตั้ง แต่
หนึง่ รายหรือมากกว่าหนึง่ รายขึ้ นไป

โครงการสมทบเงิน
ทีก่ าํ หนดไว้ (ซึง่
ต่อไปนี้ เรียกว่า
“โครงการ
สมทบเงิน”)

หมายถึง

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการจ่ ายเงิน
สมทบในจํ า นวนที่ แ น่ น อนให้แ ก่ กิ จ การที่ แ ยกต่ า งหาก
(กองทุ น ) และไม่ มี ภ าระผู ก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระ
ผูกพันจากการอนุ มานที่ตอ้ งจ่ ายเงินสมทบอีก หากกองทุน
ไม่ สามารถดํารงสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ ายผลประโยชน์
ของพนัก งานทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การให้บ ริ ก ารของ
พนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ

โครงการ
ผลประโยชน์
ทีก่ าํ หนดไว้ (ซึง่
ต่อไปนี้ เรียกว่า
“โครงการ
ผลประโยชน์”)

หมายถึง

โครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานที่มิ ใ ช่ โ ครงการ
สมทบเงิน
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โครงการของกลุ่ม
นายจ้าง

หมายถึง

โ ค ร ง ก า ร ส ม ท บ เ งิ น ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
(ทีไ่ ม่ใช่โครงการระดับภาครัฐ) ซึ่ง
1) รวมสินทรัพย์ทีส่ มทบจากกิจการต่างๆ ทีไ่ ม่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และ
2) ใช้สินทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของ
กิ จ การมากกว่ า หนึ่ ง แห่ ง ตามเกณฑ์ข องระดับ เงิ น
สมทบและระดั บ ผลประโยชน์ ที่ กํ า หนดไว้ โ ดย
ปราศจากการกําหนดโดยกิจการทีจ่ า้ งพนักงาน

คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิ
หนี้ สิน (สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้สุทธิ
ส่วนขาดหรือ
ส่วนเกิน

หมายถึง

หมายถึง

ส่วนขาดหรือส่วนเกินทีป่ รับปรุงด้วยผลกระทบของการ
จํ ากัดสินทรัพย์ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิไม่ให้เกิน
เพดานของสินทรัพย์
1) มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้ หักด้วย
2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี)

เพดานของ
สินทรัพย์

หมายถึง

มู ลค่ าปั จจุ บั น ของผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่
ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้จากโครงการ หรือเงินสมทบ
แก่โครงการในอนาคตทีล่ ดลง

มูลค่าปั จจุบันของ
ภาระผูกพันตาม
โครงการ
ผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ (ซึง่
ต่อไปนี้ เรียกว่า
“ภาระผูกพันตาม
โครงการ
ผลประโยชน์”)

หมายถึง

มูลค่าปั จจุบนั ของจํ านวนเงินทีค่ าดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคต
ก่อนหักสินทรัพย์โครงการ เพือ่ จ่ ายชําระภาระผูกพันทีเ่ กิดจาก
บริการทีพ่ นักงานได้ให้บริการในงวดปั จจุบนั และงวด
ก่อนๆ
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สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย 1) สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน และ
2) กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
สินทรัพย์ทถี่ อื ไว้
หมายถึง สิ น ทรัพ ย์ (ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ไ ม่ ส ามารถ
โดยกองทุน
เปลีย่ นมือได้ทีอ่ อกโดยกิจการทีเ่ สนอรายงาน) ซึ่ง
ผลประโยชน์ระยะ
1) ถือไว้โดยกิจการ (กองทุน) ที่มีสถานะตามกฎหมาย
ยาวของพนักงาน
แยกออกจากกิ จการที่เสนอรายงานและตั้งขึ้ นเพียง
เพื่อไว้จ่ายหรือสมทบเป็ นผลประโยชน์ของพนักงาน
เท่านั้น และ
2) มีไว้พร้อมที่จะใช้เพื่อจ่ ายหรือสมทบเป็ นผลประโยชน์
ของพนักงานเท่ านั้น ซึ่ งไม่ ได้มี ไว้เพื่ อเจ้ าหนี้ ของ
กิจการที่เสนอรายงาน (แม้ว่าจะเป็ นกรณีลม้ ละลายก็
ตาม) และไม่สามารถจ่ ายคืนแก่กิจการที่เสนอรายงาน
เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
2.1) สินทรัพย์ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนมีเพียง
พอทีจ่ ะครอบคลุมถึงภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ของพนักงานของโครงการ หรือ
กิจการทีเ่ สนอรายงาน หรือ
2.2) สินทรัพย์ทีค่ ืนกลับมายังกิจการทีเ่ สนอ
รายงานเพือ่ ชดเชยส่วนของผลประโยชน์
ของพนักงานทีไ่ ด้จ่ายออกไปแล้ว
กรมธรรม์
ประกันภัย
ทีเ่ ข้าเงื่อนไข1

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผูร้ บั ประกันที่ไม่ใช่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันของกิ จการที่เสนอรายงาน (ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้)) หากเงินทีไ่ ด้จากกรมธรรม์น้นั
1) สามารถใช้เพียงเพือ่ จ่ ายหรือเป็ นเงินกองทุนเพือ่
ผลประโยชน์ของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
เท่านั้น และ
2) ไม่ได้มีไว้เพือ่ จ่ ายให้เจ้าหนี้ ของกิจการทีเ่ สนอรายงาน

1

กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข ไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นสัญญาประกันภัยตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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(แม้ว่าจะเป็ นกรณีลม้ ละลายก็ตาม) และไม่สามารถ
จ่ ายให้กิจการทีเ่ สนอรายงานได้ เว้นแต่กรณีใดกรณี
หนึง่ ดังนี้
2.1) สิ่งตอบแทนที่ได้ถือเป็ นสินทรัพย์ส่วนเกิ นที่ไม่
จํ า เป็ นสํ า หรับ กรมธรรม์เ พื่อ ให้ค รอบคลุม ถึ ง
ภาระผู ก พัน ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ข อง
พนักงานทั้งหมด หรือ
2.2) สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้คืนกลับมายังกิจการทีน่ าํ เสนอ
รายงานเพือ่ ชดเชยส่วนของผลประโยชน์ของ
พนักงานทีไ่ ด้จ่ายออกไปเรียบร้อยแล้ว
มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพื่อโอน
หนี้ สินในรายการทีเ่ กิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด
ณ วันทีว่ ดั มูลค่า

คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นทุนของผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้
ต้นทุนบริการ
ประกอบด้วย 1) ต้นทุนบริการปั จจุบัน หมายถึง
ส่วนเพิม่ ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ทีเ่ กิดจากบริการทีพ่ นักงานได้ให้บริการใน
งวดปั จจุบนั
2) ต้นทุนบริการในอดีต หมายถึง
การเปลีย่ นแปลงของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์สําหรับบริการทีพ่ นักงาน
ได้ให้บริการในงวดก่อนๆ ซึ่งเกิดจากการแก้ไข
โครงการ (เริม่ จัดตั้งเป็ นครั้งแรกหรือการยกเลิก
โครงการหรือการเปลีย่ นแปลงของโครงการ
ผลประโยชน์) หรือการลดขนาดโครงการลง (การลด
ขนาดโครงการอย่างมีนยั สําคัญโดยกิจการเพือ่ ให้
ครอบคลุมจํ านวนพนักงานตามโครงการ) และ
3) ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ ายชําระผลประโยชน์
ดอกเบี้ ยสุทธิจาก
หนี้ สิน(สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้สุทธิ

หมายถึง

การเปลี่ ย นแปลงระหว่ า งงวดในหนี้ สิ น (สิ น ทรัพ ย์)
ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของเวลา
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การวัดมูลค่าใหม่
ของหนี้ สิน
(สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้สุทธิ

ประกอบด้วย 1) ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
2) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ ซึ่งไม่รวมจํ านวนที่
รวมอยู่ ใ นดอกเบี้ ยสุ ท ธิ จ ากหนี้ สิ น (สิ น ทรั พ ย์ )
ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิ และ
3) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่ อผลกระทบของเพดานของ
สินทรัพย์ ซึ่ งไม่ รวมจํ านวนที่รวมอยู่ ในดอกเบี้ ยสุทธิ
จากหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิ

ผลกําไรและ
ขาดทุนจากการ
ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

หมายถึง

การเปลี่ย นแปลงในมู ล ค่ า ปั จ จุ บ นั ของภาระผู ก พัน ตาม
โครงการผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นผลจาก
1) การปรับปรุงจากประสบการณ์ (ผลกระทบของความ
แตกต่ างระหว่ างข้อสมมติ เดิมที่ใช้ในการประมาณ
การตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย กับ สิ่ ง ที่ ไ ด้
เกิดขึ้ นจริง) และ
2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลตอบแทนของ หมายถึง
สินทรัพย์โครงการ

ดอกเบี้ ย เงิ น ปั น ผล และรายได้อื่ น ที่ เ กิ ด จากสิ น ทรัพ ย์
โครงการ รวมทั้งผลกําไรหรือขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นและที่
เกิดขึ้ นแล้วจากสินทรัพย์โครงการ หักด้วย
1) ต้นทุนการบริหารสินทรัพย์โครงการ และ
2) ภาษีคา้ งจ่ ายทีโ่ ครงการต้องจ่ าย นอกเหนือจาก
รายการภาษีทีร่ วมอยู่ในข้อสมมติทีใ่ ช้ในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพือ่ วัด
มูลค่าปั จจุบนั ภาระผูกพันของผลประโยชน์

การจ่ายชําระ
ผลประโยชน์

รายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน
จากการอนุ มานที่จะเกิดขึ้ นสําหรับผลประโยชน์บางส่ วน
หรือทั้งหมดภายใต้โครงการผลประโยชน์ นอกเหนือจาก
การจ่ ายผลประโยชน์ให้พนักงานหรื อให้แก่ บุคคลอื่น ใน
นามของพนักงานที่ได้กําหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการ
และรวมอยู่ในข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

หมายถึง
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ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
9

10

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ หากคาดว่ าจะจ่ายชําระทั้งจํานวน
ก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
9.1 ค่าจ้ าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
9.2 การลาพักผ่อนประจําปี และลาป่ วยที่คงไว้ ซ่ึงค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย
9.3 ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และ
9.4 ผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินค้ า
หรือบริการที่ให้ เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) สําหรับพนักงานปัจจุบัน
กิจ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งจั ด ประเภทรายการผลประโยชน์ ระยะสั้น ของพนั ก งานใหม่ หากความ
คาดหวังของกิจการในเรื่องระยะเวลาของการจ่ ายชําระผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงอย่ างชั่วคราว
อย่ า งไรก็ต ามเมื่ อ ลั ก ษณะของผลประโยชน์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง (เช่ น การเปลี่ ย นแปลงจาก
ผลประโยชน์ ช นิ ด ไม่ ส ะสมเป็ นชนิ ด สะสม) หรื อ เมื่ อ ความคาดหวั ง ของกิจ การในเรื่ อ งของ
ระยะเวลาของการจ่ ายชําระผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงอย่ างไม่ ช่ัวคราว กิจการต้ องพิจารณาว่ า
ผลประโยชน์ดังกล่าวยังเป็ นไปตามคํานิยามของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานหรือไม่
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน
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เมื่อพนักงานได้ให้บริการแก่กิจการในระหว่างงวดบัญชี กิจการต้องรับรูจ้ ํ านวนที่ไม่คิดลด
ของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานที่คาดว่าจะจ่ ายเพือ่ แลกเปลีย่ นกับบริการที่ได้รบั จาก
พนักงาน โดย
11.1 รับรูเ้ ป็ นหนี้ สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย) หลังหักจํ านวนเงินที่จ่ายแล้ว หากจํ านวนที่จ่าย
แล้วสู งกว่ าจํ านวนเงินที่ไม่ คิดลดของผลประโยชน์ กิจการต้องรับรู ส้ ่ วนเกินนั้นเป็ น
สินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายจ่ ายล่วงหน้า) ในจํ านวนเงินที่ส่งผลให้การจ่ ายล่วงหน้านั้นจะทํา
ให้ลดการจ่ ายของส่วนในอนาคตลง หรือรับเงินสดกลับคืนมา
11.2 รับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย เว้นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะกําหนดหรือ
อนุ ญาตให้รวมผลประโยชน์เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ (เช่ น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 2 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง สิ น ค้า คงเหลื อ (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
ย่ อ หน้ า ที่ 13 16 และ 19 อธิ บายวิ ธี ที่ กิ จ การจะต้ อ งปฏิ บั ติ ตามย่ อ หน้ า ที่ 11
ต่ อ ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งานในรู ป แบบของการลางานที่ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทน
โครงการส่วนแบ่งกําไร และโบนัส
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สิทธิการลางานในระยะสั้นทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทน
13

14

15

16

17

กิ จ การต้อ งรับ รู ้ต ้น ทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นของผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งานใน
รูปการลางานทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนตามย่อหน้าที่ 11 ดังนี้
13.1 ในกรณี ข องสิ ท ธิ ก ารลางานที่ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนที่ ส ะสมได้ ให้ร ับ รู ้เ มื่ อ พนัก งาน
ให้บริการซึ่งก่อให้เกิดการเพิม่ ขึ้ นของสิทธิการลางานทีย่ งั ได้รบั ค่าตอบแทนในอนาคต
13.2 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ได้รบั ค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได้ ให้รบั รู เ้ มื่อมีการลางาน
เกิดขึ้ น
กิจการอาจให้ พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ หลายกรณี รวมถึงการหยุด การลาป่ วย และ
การลาจากการทุพพลภาพชั่วคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การลาเพื่อกิจ
ของการศาลยุ ติธรรมและกิจของราชการทหาร สิทธิในการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนมี 2
ประเภท ดังนี้
14.1 ชนิดสะสม
14.2 ชนิดไม่สะสม
สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใช้ ใน
อนาคตได้ หากไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิท ธิ ใ นงวดปั จ จุ บั น ทั้ง หมด สิท ธิ ก ารลางานที่ยั ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
ชนิดสะสมอาจเป็ นสิทธิขาด (พนักงานได้ รับสิทธิโดยการจ่ายเป็ นเงินสดสําหรับสิทธิในการลาที่ยัง
ไม่ ได้ ใช้ เมื่อออกจากกิจการ) หรือไม่ เป็ นสิทธิขาด (พนักงานไม่ ได้ สิทธิท่ีจะได้ รับการจ่ ายเป็ น
เงินสดสําหรับสิทธิในการลาที่ยังไม่ได้ ใช้ เมื่อออกจากกิจการ) ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน
ได้ ให้ บริการซึ่งเพิ่มสิทธิในการได้ รับการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนในอนาคตเพิ่ม แม้ ว่าสิทธิ
การลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนจะไม่เป็ นสิทธิขาด และความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานจะออกจากงาน
ก่ อ นใช้ สิ ท ธิ แ บบไม่ เ ป็ นสิ ท ธิ ข าดสะสมจะมี ผ ลต่ อ การวั ด มู ล ค่ า ของภาระผู ก พั น ให้ ถื อ ว่ า
ภาระผูกพันเกิดขึ้นและต้ องรับรู้ภาระผูกพันนั้น
กิจการต้องวัดมู ลค่าของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของสิทธิการลางานที่ยงั ได้รบั ค่าตอบแทน
ชนิดสะสมตามจํ านวนซึ่งกิจการคาดว่าจะจ่ ายเพิม่ เนือ่ งจากมีสิทธิทีพ่ นักงานยังไม่ได้ใช้สะสม
อยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
วิธกี ารที่ระบุในย่อหน้ าก่อนวัดมูลค่าภาระผูกพันตามจํานวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มซึ่งคาดว่าจะเกิดจาก
การสะสมผลประโยชน์ ในหลายกรณี กิจการอาจไม่จาํ เป็ นต้ องคํานวณอย่างละเอียดเพื่อประมาณ
การว่าไม่มีภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญจากการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ ตัวอย่างเช่น
ภาระผูกพันที่เกิดจากการลาป่ วยมีแนวโน้ มที่จะเป็ นสาระสําคัญก็ต่อเมื่อมีความเข้ าใจทั้งที่เป็ น
ทางการหรือไม่เป็ นทางการว่าสิทธิการลาป่ วยที่ไม่ได้ ใช้ ท่ยี ังได้ รับค่าตอบแทน อาจได้ รับชดเชย
ด้ วยวันหยุดที่ได้ รับค่าตอบแทน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 16 และ 17
กิจการมีพนักงาน 100 คน ซึ่งมีสทิ ธิท่จี ะลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างปี ละ 5 วันทําการ วันลาป่ วยที่
ไม่ได้ ใช้ จะยกไปใช้ ได้ ใน 1 ปี ปฏิทนิ การใช้ สิทธิลาป่ วยจะเริ่มใช้ จากสิทธิของปี ปั จจุบันก่อน
แล้ วจึงใช้ สทิ ธิท่ยี กมาจากปี ก่อน (วิธเี ข้ าหลัง-ออกก่อน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 สิทธิท่ี
ยังไม่ได้ ใช้ โดยเฉลี่ยคือ 2 วันต่อคน กิจการคาดหวังตามเกณฑ์จากประสบการณ์ในอดีต ซึ่ง
คาดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปว่า ในปี 25X2 พนักงาน 92 คนจะลาป่ วยคนละไม่เกิน 5 วัน และ
อีก 8 คนที่เหลือจะลาป่ วยเฉลี่ยคนละ 6.5 วัน
กิจการคาดว่าจะมีการจ่ายเพิ่มเติมเป็ นเวลา 12 วัน สําหรับการลาป่ วยซึง่ เป็ นผลมาจากสิทธิที ่
ยังไม่ได้ไช้สะสม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 25X1 เท่ากับ 12 วัน (8 คน * 1.5 วันต่อคน) ดังนัน้
กิจการจะรับรูห้ นี้สินเท่ากับจํานวนเงินทีจ่ า่ ยสําหรับการลาป่ วย 12 วัน
18

สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนชนิดไม่สะสมจะไม่ถูกยกยอดไป สิทธิการลางานดังกล่าวจะ
หมดสิ ท ธิ ไ ปหากสิ ท ธิ ใ นงวดปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ถู ก ใช้ ท้ั ง หมด และพนั ก งานไม่ มี สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนสําหรับสิทธิการลางานที่ไม่ได้ ใช้ ดังกล่าวเมื่อออกจากงาน กรณีดังกล่าวมักเป็ นกรณี
ของการลาป่ วย (สิทธิในอดีตที่ไม่ได้ ใช้ ไม่ได้ ทาํ ให้ สทิ ธิในอนาคตเพิ่มขึ้น) การลาคลอดบุตร หรือ
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการลาเพื่อกิจของศาลยุติธรรมหรือการลาเพื่อราชการทหารที่ยังได้ รับ
ค่าตอบแทน กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้สินหรือค่าใช้ จ่ายจนกว่าจะมีการลางานเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ให้ บริการของพนักงานไม่ได้ ทาํ ให้ จาํ นวนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
โครงการส่วนแบ่งกําไรและโครงการโบนัส
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กิจการต้องรับรู ต้ น้ ทุนที่คาดว่ าจะต้องจ่ ายของส่ วนแบ่งกําไรและโบนัสตามย่อหน้าที่ 11
หากเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
19.1 กิจการมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานในปั จจุบนั ที่จะต้อง
จ่ ายเนือ่ งจากเหตุการณ์ทีเ่ กิดขึ้ นในอดีต และ
19.2 สามารถประมาณภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันในปั จจุบนั จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมือ่ กิจการไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้นอกจากจะต้อง
จ่ ายเงิน
ภายใต้ โครงการส่วนแบ่งกําไรบางโครงการ พนักงานจะได้ รับส่วนแบ่งกําไรต่อเมื่อยังคงทํางาน
กับกิจการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ โครงการดังกล่าวจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อ
พนั ก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ ง จะเพิ่ ม มู ล ค่ า ของจํา นวนเงิ น ที่กิ จ การต้ อ งจ่ า ยหากพนั ก งานยั ง คง
ให้ บริ การจนครบระยะเวลาที่กาํ หนด การวัดมูลค่ าของภาระผูกพั นจากการอนุ มานนี้สะท้ อน
ความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานบางคนอาจออกจากงาน โดยไม่ได้ รับการจ่ายส่วนแบ่งกําไร
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 20
โครงการส่วนแบ่งกําไรกําหนดให้ กจิ การจ่ายกําไรสําหรับปี ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ ให้ พนักงานที่ทาํ งาน
ตลอดปี หากไม่มีพนักงานลาออกจากงานระหว่างปี ส่วนแบ่งกําไรที่จะจ่ายทั้งหมดสําหรับปี จะ
เท่ากับร้ อยละ 3 ของกําไรสุทธิ กิจการคาดว่าอัตราการเข้ าออกของพนักงานทําให้ การจ่ายส่วน
แบ่งกําไรลดลงเป็ นร้ อยละ 2.5 ของกําไรสุทธิ
กิจการรับรูห้ นี้สินและค่าใช้จา่ ยทีร่ อ้ ยละ 2.5 ของกําไรสุทธิ
21

22

23

24

กิจการอาจไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจ่ายโบนัส อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจมี

ธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ซึ่งในกรณีเช่นนี้กจิ การมีภาระผูกพันจากการอนุมานเนื่องจาก
กิจการไม่ มีทางเลื อกอื่นนอกจากจะต้ องจ่ า ยโบนั สนั้น การวัดมู ลค่ า ของภาระผู กพั นจากการ
อนุมานนี้สะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานบางคนออกจากงานไปโดยไม่ได้ รับโบนัส
กิจ การสามารถประมาณภาระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม านสํา หรั บ
โครงการส่วนแบ่งกําไรหรือโครงการโบนัสได้ อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
22.1 เงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการมีสตู รในการคํานวณจํานวนผลประโยชน์
22.2 กิจการกําหนดจํานวนที่จะจ่ายก่อนวันที่อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
22.3 ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตทําให้ ทราบชัดเจนถึงจํานวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน
ของกิจการ
ภาระผูกพันจากโครงการส่วนแบ่งกําไรและโครงการโบนัสเกิดจากการให้ บริการของพนักงานและ
ไม่ เ กี่ย วข้ อ งกับ เจ้ า ของกิจ การ ดั ง นั้ น กิจ การจะรั บ รู้ ต้ น ทุ น ของโครงการส่ ว นแบ่ ง กํา ไรและ
โครงการโบนัสเป็ นค่าใช้ จ่าย ไม่ใช่การจัดสรรจากกําไรสุทธิให้ กบั เจ้ าของกิจการ
หากการจ่ายส่วนแบ่งกําไรและโบนัสยังไม่ได้ คาดว่าจะจ่ายชําระทั้งจํานวนก่อน 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง การจ่ ายเงินนี้ถือเป็ น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (ตามย่อหน้ าที่ 153 ถึง 158)
การเปิ ดเผยข้อมูล
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แม้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของ
พนักงาน โดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ อาจกําหนดให้ เปิ ดเผยไว้
ตัวอย่างเช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งกําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผู้บริหารสําคัญ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้
และโครงการผลประโยชน์ทีก่ าํ หนดไว้
26

27

28

29

ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
26.1 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (เช่น บํานาญ และผลประโยชน์ท่ีจ่ายครั้งเดียวเมื่อออก
จากงาน) และ
26.2 ผลประโยชน์อ่ืนหลังออกจากงาน เช่น การประกันชีวิต และการรักษาพยาบาลหลังออก
จากงาน
การจั ด การเรื่ อ งของผลประโยชน์ ของพนั ก งานหลั งออกจากงานดัง กล่ า วถือว่ า เป็ นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้ องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั การจัดการ
ดั ง กล่ า วทั้ ง หมด ไม่ ว่ า จะมี ก ารตั้ ง กิ จ การแยกออกมาต่ า งหากเพื่ อ รั บ เงิ น สมทบและจ่ า ย
ผลประโยชน์หรือไม่
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการ
ผลประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระเชิงเศรษฐกิจซึ่งพิจารณาจากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขหลัก
ของโครงการ
ภายใต้ โครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการ
จะจํา กัด ไม่ เ กิน จํา นวนเงิ น ที่กิจ การตกลงจะสมทบเข้ า กองทุ น ดั ง นั้ น จํา นวนผลประโยชน์
หลังออกจากงานที่พนักงานได้ รับจะกําหนดจากจํานวนเงินที่กิจการจ่ ายสมทบ (และบางครั้ ง
พนักงานร่ วมสะสมด้ วย) ให้ กบั โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือให้ กับผู้รับประกัน
รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่เกิดจากเงินสมทบดังกล่าว ดังนั้น ความเสี่ยงจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ในกรณีผลประโยชน์จะน้ อยกว่าที่คาดหวังไว้ ) และความเสี่ยงจาก
การลงทุน (ในกรณีสินทรัพย์ท่นี าํ ไปลงทุนไม่เพียงพอต่อการจ่ ายผลประโยชน์ท่คี าดหวังไว้ ) ที่
เป็ นสาระสําคัญจะตกอยู่กบั พนักงาน
ตัวอย่ างของกรณีท่ีภาระผูกพันของกิจการไม่ จาํ กัดอยู่ เพียงจํานวนเงินที่กิจการตกลงที่จะจ่ าย
สมทบเข้ ากองทุนเท่านั้น คือการที่กจิ การก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก
การอนุมานโดย
29.1 ใช้ สูตรการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการซึ่งไม่ ได้ เชื่อมโยงกับจํานวนเงินจ่ ายสมทบ
เพียงอย่างเดียว และกําหนดให้ กิจการต้ องจ่ายเงินสมทบเพิ่มหากสินทรัพย์มีไม่เพียงพอ
กับผลประโยชน์ในสูตรการคํานวณผลประโยชน์ดังกล่าว
29.2 มีการประกันผลตอบแทนของเงินสมทบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ หรือ
29.3 มีธรรมเนี ยมปฏิบั ติ อ ย่ า งไม่ เ ป็ นทางการที่ก่ อ ให้ เ กิด ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม าน เช่ น
กิจ การมี ป ระวั ติ การเพิ่ มผลประโยชน์ ให้ แก่ พนั กงานที่มี อยู่ เดิ ม เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
ภาวะเงินเฟ้ อ จนถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติ แม้ จะไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายก็ตาม
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30

31

ภายใต้ โครงการผลประโยชน์
30.1 ภาระผูกพันของกิจการคือ การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ท่ตี กลงไว้ ให้ พนักงานปัจจุบันและ
พนักงานในอดีต และ
30.2 โดยเนื้ อหาแล้ ว กิจ การต้ อ งรั บ ความเสี่ย งจากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์
ประกันภัย (ในกรณีต้นทุนของผลประโยชน์สูงกว่าที่คาดหวังไว้ ) และความเสี่ยงจากการ
ลงทุ น ดังนั้ น หากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์ ประกัน ภัยหรื อการลงทุ นไม่
เป็ นไปตามที่คาด ภาระผูกพันของกิจการอาจเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ย่อหน้ าที่ 32 ถึง 49 จะอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินกับโครงการ
ผลประโยชน์ในแง่ ท่เี ป็ นโครงการของกลุ่มนายจ้ าง โครงการผลประโยชน์ท่ีกิจการที่อยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันโดยร่ วมกันรับความเสี่ยง โครงการระดับภาครัฐ และผลประโยชน์ท่มี ีการ
ประกัน
โครงการของกลุ่มนายจ้าง
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กิจการต้องจัดโครงการของกลุ่มนายจ้างเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
โดยพิจารณาตามเงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุ มานนอกเหนือจาก
เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นทางการ)
หากกิ จการเข้าร่ วมโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้าง เว้นแต่ กิจการถือปฏิ บตั ิ ตาม
ย่อหน้าที่ 34 กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
33.1 รับรูภ้ าระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ สินทรัพย์โครงการ และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการตามสัดส่วนที่เป็ นของกิจการในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์
โครงการอื่น และ
33.2 เปิ ดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 135 ถึง 148 (ยกเว้นย่อหน้าที่ 148.4)
เมื่อมีข อ้ มู ลไม่ เพียงพอที่จะใช้การบัญชี เ กี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้าง
กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
34.1 บันทึกบัญชีโครงการตามย่อหน้าที่ 51 ถึง 52 เสมือนเป็ นโครงการสมทบเงิน
34.2 เปิ ดเผยข้อมูลตามทีก่ ําหนดในย่อหน้าที่ 148
ตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของโครงการของกลุ่มนายจ้ างที่เป็ นโครงการผลประโยชน์ ได้ แก่
35.1 การจ่ า ยเงิ น เข้ า โครงการตามความจํา เป็ นในแต่ ล ะงวด เช่ น การจ่ า ยเงิ น สมทบถู ก
กําหนดให้ อยู่ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอสําหรับผลประโยชน์ท่จี ะต้ องจ่ายภายในงวดนั้น
ส่วนผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้ รับในงวดปัจจุบันจะจ่ายจากเงินสมทบในอนาคต และ
35.2 ผลประโยชน์ของพนักงานกําหนดจากระยะเวลาการทํางานและกิจการที่เข้ าร่วมโครงการไม่
มีวิธีอ่นื ที่เป็ นไปได้ ท่จี ะไม่ร่วมโครงการ นอกจากการจ่ายเงินสมทบสําหรับผลประโยชน์ท่ี
พนักงานควรได้ รับจนถึงวันที่กิจการไม่ร่วมโครงการ โครงการนี้ก่อให้ เกิดความเสี่ยงจาก
การประมาณการตามหลั กคณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ยแก่ กิจ การ ทํา ให้ กิจ การจะต้ อ งเพิ่ ม
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เงินสมทบหรือชักจูงให้ พนักงานรับผลประโยชน์ลดลงในกรณีท่ผี ลประโยชน์ของพนักงาน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทําให้ กจิ การมีต้นทุนของผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับแล้ วมากกว่าที่
คาดหวังไว้ โครงการนี้ถอื เป็ นโครงการผลประโยชน์
เมื่อมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มนายจ้ างที่มีลักษณะเป็ นโครงการผลประโยชน์
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ภ าระผู กพั น ของผลประโยชน์ สิน ทรั พ ย์ โ ครงการ และต้ น ทุ น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานในลั กษณะเดี ยวกับโครงการผลประโยชน์ อ่ ืน ๆ ตาม
สัดส่วนที่เป็ นของแต่ละกิจการ อย่างไรก็ตาม กิจการอาจไม่สามารถระบุส่วนแบ่งของตนเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของโครงการได้ อย่ างน่ าเชื่อถือเพี ยงพอที่จะบันทึกบัญ ชี
ซึ่งอาจเกิดขึ้นหาก
36.1 โครงการทําให้ กิจการที่เข้ าร่ วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปั จจุ บันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่น ซึ่งส่งผลให้ ไม่มี
หลักเกณฑ์ท่นี ่ าเชื่อถือและสอดคล้ องในการจัดสรรภาระผูกพัน สินทรัพย์โครงการ และ
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับโครงการในส่วนของแต่ละกิจการที่เข้ าร่วมโครงการ หรือ
36.2 กิจการไม่ได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับโครงการเพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ในกรณีดังกล่ าว กิจการต้ องรับรู้โครงการเสมือนโครงการดังกล่ าวเป็ นโครงการสมทบเงินของ
กิจการและเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 148
หากมี ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาระหว่ า งโครงการของกลุ่ ม นายจ้ า งและผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการถึ ง วิ ธี
กําหนดการจ่ ายส่วนเกินของโครงการให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมโครงการ (หรื อจัดหาเงินสําหรับส่วนขาด)
ผู้ เข้ า ร่ ว มในโครงการของกลุ่ ม นายจ้ า งตามสัญ ญาดั ง กล่ า วที่รับ รู้โ ครงการของกลุ่ ม นายจ้ า ง
ลั ก ษณะนี้ เป็ นโครงการสมทบเงิ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 34 ต้ อ งรั บ รู้สิน ทรั พย์ หรื อ หนี้ สิน ที่เ กิด จาก
ข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว และรับรู้รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 37
กิจการเข้ าร่ วมโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้ างที่ไม่ ได้ จัดเตรียมการประเมินมูลค่ า
ของโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ดังนั้นกิจการต้ องบันทึกบัญชีเสมือนว่ า
เป็ นโครงการสมทบเงิน การวัดมูลค่าของกองทุนซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
แสดงให้ เห็นถึงส่วนขาด 100 ล้ านบาทในโครงการ โครงการมีข้อตกลงตามสัญญาเกี่ยวกับ
กําหนดการสมทบเงินของนายจ้ างที่เข้ าร่วมโครงการเพื่อลดส่วนขาดลงภายในเวลา 5 ปี เงิน
สมทบทั้งหมดที่เป็ นส่วนที่กจิ การต้ องสมทบเข้ าตามสัญญาคือ 8 ล้ านบาท
กิจการรับรูห้ นี้สินสําหรับเงินสมทบทีป่ รับมูลค่าเงินตามเวลาและค่าใช้จา่ ยในจํานวนเท่ากัน
ในกําไรหรือขาดทุน
38
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โครงการของกลุ่มนายจ้ างแตกต่างจากโครงการรวมกลุ่มบริหาร โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็ น
เพียงการนําโครงการของนายจ้ างแต่ละรายมารวมกันเพื่อให้ นายจ้ างที่เข้ าร่วมนําสินทรัพย์มาร่วม
กันลงทุนและลดค่าใช้ จ่ายในการบริหารและจัดการการลงทุน โดยสิทธิเรียกร้ องของนายจ้ างแต่ละ
รายยังคงแยกจากกันเพื่อผลประโยชน์ของลูกจ้ างของแต่ละกิจการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุ่ม
บริหารดังกล่าวไม่ทาํ ให้ เกิดปั ญหาในการบันทึกบัญชี เพราะกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิบัติ
เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่เป็ นของนายจ้ างรายเดียว เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ทาํ ให้ กจิ การ
ที่เข้ าร่ วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงาน
ปั จจุ บันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ คํานิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้
กิจการจัดประเภทโครงการรวมกลุ่มบริหารเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั เงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่
เป็ นทางการด้ วย)
ในการพิ จ ารณาว่ า เมื่ อ ใดจะรับ รู ้ร ายการ และมู ล ค่ า วัด อย่ า งไร หนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การยกเลิ กโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้าง หรื อการถอนตัวของกิ จการออกจาก
โครงการผลประโยชน์ข องกลุ่ ม นายจ้ า ง กิ จ การต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้ น (เมือ่ มีการประกาศใช้)
โครงการผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้ทีก่ ิจการต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันร่วมรับความเสีย่ ง
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกิจการต่ างๆ ที่อยู่ ภายใต้ การควบคุ มเดียวกัน (เช่ น บริษัทใหญ่ และ
บริษัทย่อย) ร่วมรับความเสี่ยง ไม่ถอื เป็ นโครงการของกลุ่มนายจ้ าง
กิจการที่เข้ าร่ วมในโครงการประเภทดังกล่าวต้ องเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยรวมซึ่งวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ โดยอาศั ย ข้ อ สมมติ พ้ ื นฐานที่ใ ช้ กับ โครงการโดยรวม หากมี
ข้ อตกลงตามสัญญาหรือนโยบายทําให้ แต่ละกิจการในกลุ่มรับภาระต้ นทุนของผลประโยชน์สทุ ธิ
สํา หรั บ โครงการโดยรวม ซึ่ งวัด มู ล ค่ า ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ต้ น ทุ น
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ผลประโยชน์ สุท ธิดั ง กล่ า วในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การหรื อ งบการเงิ น แต่ ล ะบริ ษั ท หากไม่ มี
ข้ อตกลงหรือนโยบายดังกล่ าว ต้ นทุนของผลประโยชน์สุทธิต้องรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรืองบการเงินแต่ละกิจการในกลุ่มที่มีนายจ้ างให้ การสนับสนุนโครงการตามกฎหมาย กิจการอื่น
ในกลุ่มต้ องรับรู้ต้นทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละกิจการเท่ากับส่วนที่ต้อง
จ่ายสมทบสําหรับงวดนั้น
การเข้ าร่ วมโครงการดังกล่ าวเป็ นรายการเกี่ยวกับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของแต่ ละ
กิจการในกลุ่ม ดังนั้นกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงิน
แต่ละบริษัทตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 149
โครงการระดับภาครัฐ
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กิ จ การต้อ งรับ รู ้โ ครงการระดับ ภาครัฐ ในลัก ษณะเดี ย วกับ โครงการของกลุ่ ม นายจ้ า ง
(ตามย่อหน้าที่ 32 ถึง 39)
โครงการระดับภาครัฐเป็ นโครงการที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายเพื่อบังคับใช้ กับทุกกิจการ (หรือทุก
กิจการในหมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ) และดําเนินการ
โดยหน่ วยงานของรัฐในระดับประเทศหรือท้ องถิ่น หรือหน่ วยงานอื่น (เช่ น หน่ วยงานอิสระที่
ตั้งขึ้นมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมหรืออิทธิพลของกิจการที่เสนอ
รายงาน บางโครงการที่กจิ การจัดตั้งจัดให้ มีท้งั ผลประโยชน์ภาคบังคับเพื่อทดแทนผลประโยชน์ท่ี
ครอบคลุมโดยโครงการระดับภาครัฐ และให้ ผลประโยชน์โดยสมัครใจเพิ่มเติม โครงการดังกล่าว
ไม่ถอื เป็ นโครงการระดับภาครัฐ
โครงการระดับภาครัฐจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์หรือโครงการสมทบเงิน ขึ้นอยู่กบั ภาระผูกพัน
ของกิจ การภายใต้ โครงการนั้ น โครงการระดับ ภาครั ฐหลายๆ โครงการได้ รั บการสนั บ สนุ น
เงินสมทบเข้ าโครงการลักษณะเหมาะสมตามความจําเป็ นในแต่ ละงวด โดยจํานวนเงินที่จ่าย
สมทบเข้ า โครงการถู กกํา หนดให้ อยู่ ในระดับที่เพี ยงพอกับผลประโยชน์ ท่ีต้องจ่ ายในงวดนั้ น
ผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้ รับในงวดปั จจุ บันจะจ่ ายจากเงินที่จะสมทบเข้ าโครงการในอนาคต
อย่ างไรก็ตาม สําหรับโครงการระดับภาครัฐส่วนใหญ่ กิจการมักไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์เหล่านั้นในอนาคต มีเพียงภาระผูกพัน
ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเมื่อถึงกําหนดเวลาเท่านั้น อีกทั้งหากกิจการเลิกจ้ างพนักงานที่เป็ นสมาชิก
ของโครงการระดับภาครัฐ กิจการไม่ มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ ายผลประโยชน์ท่ีพนักงานได้ รับ
จากโครงการในปี ก่อนๆ ด้ วย ดังนั้น โครงการระดับภาครัฐจึงมักจัดเป็ นโครงการสมทบเงิน
อย่างไรก็ดี หากโครงการระดับภาครัฐมีลักษณะเป็ นโครงการผลประโยชน์ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 32 ถึง 39
ผลประโยชน์ทีม่ ีการประกัน

46

กิจการอาจจ่ ายค่ าเบี้ ยประกันเพื่อสมทบเงินทุนแก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กิจการต้องถือว่ าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการสมทบเงิน เว้นแต่ กิจการจะมีภาระผูกพัน
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ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มาน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ)
ทีต่ อ้ งทําตามข้อใดข้อหนึง่ ดังนี้
46.1 จ่ ายผลประโยชน์ของพนักงานโดยตรงเมือ่ ครบกําหนด หรือ
46.2 จ่ ายเพิ่มเติ มส่ วนต่ าง หากผู ร้ บั ประกันไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากการให้บริการของพนักงานในงวดก่อนๆ และงวดปั จจุบนั
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานดังกล่าว กิจการต้อง
ถือว่าโครงการนั้นเป็ นโครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์ท่มี ีการประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือ
โดยอัตโนมัติกบั ภาระผูกพันของกิจการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โครงการผลประโยชน์
หลั ง ออกจากงานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ขึ้ น อยู่ กับ การแยกข้ อ แตกต่ า งระหว่ า ง
การบัญชี และการจ่ายเงินเข้ ากองทุน เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
หากกิจการสมทบเงินทุนสําหรั บภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานด้ วย
การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่กิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก
การอนุมานเกี่ยวกับผลประโยชน์น้ัน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไก
การกํา หนดเบี้ ย ประกัน ในอนาคต หรื อ โดยผ่ า นความสัมพั น ธ์ของบุ ค คลที่เกี่ยวข้ องกับ ผู้ รั บ
ประกัน) การจ่ายเบี้ยประกันไม่ถอื รวมเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเกี่ยวกับการสมทบเงิน กิจการ
จึงต้ องปฏิบัติทุกขั้น ดังนี้
48.1 บั นทึกบั ญชี ส ําหรั บกรมธรรม์ ประกันภั ยที่เข้ าเงื่ อนไขตามเกณฑ์เป็ นสินทรั พย์ โครงการ
(ตามย่อหน้ าที่ 8) และ
48.2 รั บรู้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ เป็ นสิทธิท่ีจะได้ รับชดเชย (หากกรมธรรม์เหล่ านั้ นเข้ า
หลักเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 116)
หากกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อยู่ ใ นชื่ อ ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโดยเฉพาะหรื อ กลุ่ ม ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ และกิจการไม่ มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้ อง
ชดเชยผลขาดทุนตามกรมธรรม์ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานใน
ขณะที่ผ้ ูรับประกันจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่ าว การจ่ายเบี้ยประกันใน
อัตราคงที่ตามกรมธรรม์ดังกล่ าว โดยเนื้อหาแล้ วเป็ นการจ่ ายชําระภาระผูกพั นตามโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน มากกว่ าเป็ นการลงทุนเพื่ อให้ สามารถชําระภาระผู กพั นได้ ดังนั้ น
กิจการจึงไม่ ต้องบันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินอีกต่อไป และต้ องถือว่าการจ่ ายนั้นเป็ นการสมทบ
ตามโครงการสมทบเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้
50

การบัญชีสาํ หรับโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เนื่องจากภาระผูกพันของกิจการที่
รายงานในแต่ละงวดถูกกําหนดโดยจํานวนที่สมทบในงวดนั้น ดังนั้น จึงไม่ต้องใช้ ข้อสมมติในการ
24

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรือค่าใช้ จ่าย และ
ไม่ มีความเป็ นไปได้ ท่ีจะเกิดผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์
ประกัน ภั ย นอกจากนั้ น ภาระผู ก พั น จะวั ด มู ล ค่ า ตามหลั ก เกณฑ์ โ ดยไม่ ต้ อ งคิ ด ลด เว้ น แต่
ภาระผูกพันดังกล่าวไม่ได้ คาดว่าจะจ่ายชําระทั้งจํานวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานประจําปี ที่พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
51

52

เมื่อพนักงานได้ให้บริการแก่ กิจการในระหว่างงวด กิจการต้องรับรู เ้ งินสมทบที่ตอ้ งจ่ ายให้
โครงการสมทบเงินเพือ่ ตอบแทนสําหรับบริการทีพ่ นักงานให้ โดย
51.1 รับรู เ้ ป็ นหนี้ สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย) หลังหักเงินสมทบที่จ่ายแล้ว ถ้าเงินสมทบที่จ่าย
แล้วสูงกว่าเงินสมทบที่ครบกําหนดจ่ ายก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง
รับรูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายจ่ ายล่วงหน้า) ภายใต้ขอบเขตที่ว่าจํ านวนที่มี
การจ่ ายล่วงหน้านั้นจะทําให้เกิดการลดลงของการจ่ ายเงินในอนาคตหรือได้รบั เงินสด
กลับคืน
51.2 รับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย เว้นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะกําหนดหรื อ
อนุ ญ าตให้ร วมเงิ น สมทบเป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ด้ เช่ น มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ ที่ 2 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง สิ น ค้า คงเหลื อ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากส่วนของเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินไม่ได้คาดว่าจะจ่ ายชําระทั้งจํ านวนก่อน 12
เดือนหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจํ าปี ที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง กิจการ
ต้องคิดลดเงินสมทบโดยใช้อตั ราคิดลดตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 83
การเปิ ดเผยข้อมูล

53
54

กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสมทบเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือ
กิ จการที ่เกี ย่ วข้อ งกัน (เมื่อมี ก ารประกาศใช้ ) กํา หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ยวกับ
เงินสมทบตามโครงการสมทบเงินสําหรับผู้บริหารสําคัญ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าํ หนดไว้
55

การบั ญ ชี ส าํ หรั บ โครงการผลประโยชน์ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เนื่ อ งจากกิจ การต้ อ งใช้ ข้ อ สมมติ ใ น
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันและค่าใช้ จ่าย และ
มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีจ ะเกิด ผลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์

25

ประกันภัย นอกจากนั้น เนื่องจากกิจการอาจชําระภาระผูกพันหลังจากพนักงานให้ บริการแล้ วเป็ น
เวลาหลายปี จะต้ องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์การคิดลด
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
56

57

โครงการผลประโยชน์ อ าจไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง เป็ นกองทุ น หรื อ อาจจั ด ตั้ ง เป็ นกองทุ น ที่กิจ การจ่ า ย
เงินสมทบทั้งหมด หรือบางส่วน และบางครั้งพนักงานร่ วมสมทบด้ วยโดยจ่ ายสมทบเข้ าไปใน
กิจการหรือกองทุนที่แยกต่างหากตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของ
พนักงานจะจ่ายออกจากกองทุนดังกล่าว การจ่ายผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อครบกําหนดไม่ได้
ขึ้นอยู่กับเพียงฐานะการเงินและผลการลงทุนของกองทุนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถ
และความตั้งใจของกิจการที่จะชดเชยเงินทุนส่วนที่ขาดไปของสินทรัพย์ในกองทุนด้ วย ดังนั้น
โดยเนื้ อหาแล้ ว กิจ การจึ ง รั บ ประกัน ความเสี่ย งจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกัน ภั ย และความเสี่ย งจากการลงทุ น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ โครงการนั้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่รั บ รู้ ส าํ หรั บ
โครงการผลประโยชน์จึงไม่จาํ เป็ นต้ องเท่ากับจํานวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในงวดเท่านั้น
การบันทึกบัญชีสาํ หรับโครงการผลประโยชน์ มีข้นั ตอนดังนี้
57.1 กําหนดส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
57.1.1 การใช้ เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้ วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เพื่อจัดทําประมาณการต้ นทุนรวมสุดท้ ายของกิจการ
สําหรับจํานวนผลประโยชน์ท่พี นักงานควรได้ รับเป็ นการตอบแทนสําหรับบริการที่
พนักงานให้ ในงวดปั จจุ บันและงวดก่อนๆได้ อย่างน่ าเชื่อถือ (ตามย่ อหน้ าที่ 67
ถึ ง 69) วิ ธี น้ ี ทํา ให้ กิ จ การจะต้ อ งกํา หนดจํา นวนผลประโยชน์ ท่ีจ ะบั น ทึ ก ใน
งวดปั จจุบันและงวดก่อนๆ (ตามย่อหน้ าที่ 70 ถึง 74) และจัดทําประมาณการ
(ตามข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) โดยใช้
ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตรา
การเสียชีวิต) และตัวแปรด้ านการเงิน (เช่น เงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต) ที่มีผลต่อต้ นทุนของผลประโยชน์ (ตามย่อหน้ าที่ 75 ถึง 98)
57.1.2 คิดลดผลประโยชน์ เพื่อกําหนดมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์และต้ นทุนบริการปั จจุบัน (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 69 และ 83
ถึง 86)
57.1.3 หักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 113 ถึง 115)
ออกจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
57.2 กําหนดจํานวนเงินสุทธิของหนี้สนิ (สินทรัพย์)ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิเป็ นจํานวน
ส่วนขาดหรือส่วนเกินตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 57.1 ที่ปรับปรุงด้ วยผลกระทบของ
การจํากัดสินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิถงึ เพดานของสินทรัพย์ (ตามย่อหน้ าที่ 64)
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57.3 กําหนดจํานวนเงินที่จะรับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
57.3.1 ต้ นทุนบริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้ าที่ 70 ถึง 74)
57.3.2 ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดีต และผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจ่ า ยชํา ระผลประโยชน์
(ตามย่อหน้ าที่ 99 ถึง 112)
57.3.3 ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ (ตามย่อหน้ าที่
123 ถึง 126)
57.4 กําหนดการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิท่จี ะรับรู้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งประกอบด้ วย
57.4.1 ผลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย
(ตามย่อหน้ าที่ 128 และ 129)
57.4.2 ผลตอบแทนของสินทรัพย์โครงการซึ่งไม่ รวมจํานวนที่รวมอยู่ ในดอกเบี้ยสุทธิท่ี
เกิดจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ (ตามย่อหน้ าที่ 130)
และ
57.4.3 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (ตามย่อหน้ าที่ 64)
ซึ่ ง ไม่ ร วมจํ า นวนที่ ร วมอยู่ ใ นดอกเบี้ ยสุ ท ธิ ท่ี เ กิ ด จากหนี้ สิ น (สิ น ทรั พ ย์ )
ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ
หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่ าหนึ่งโครงการ ให้ กิจการปฏิบัติตามขั้นตอน
เหล่านี้แยกตามแต่ละโครงการที่มีสาระสําคัญ
กิ จ การต้อ งกํ า หนดหนี้ สิ น (สิ น ทรัพ ย์) ผลประโยชน์ที่ กํ า หนดไว้สุ ท ธิ ใ ห้เ พี ย งพอโดย
สมํา่ เสมอเพื่อไม่ทําให้จํานวนที่รบั รู ใ้ นงบการเงินแตกต่ างอย่างมีสาระสําคัญจากจํ านวนที่
ควรเป็ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ สนั บ สนุ น แต่ ไ ม่ บั ง คั บ ให้ กิจ การใช้ ผ้ ู เ ชี่ ย วชาญทางคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยที่มีคุณสมบัติท่เี หมาะสมเป็ นผู้วัดมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ที่มีสาระสําคัญทั้งหมด เหตุผลในทางปฏิบัติคือ กิจการอาจให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมวัดมูลค่ าภาระผูกพันก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่ างไรก็ตาม
ให้ นาํ ผลจากการวัดมูลค่าของรายการที่มีสาระสําคัญและภาวะการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีสาระสําคัญ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดและอัตราดอกเบี้ยมาทําให้ เป็ นมูลค่าปั จจุ บัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในบางกรณี การประมาณการหาค่ าเฉลี่ยและการคํานวณแบบลัด อาจให้ ข้อมูลที่เพี ยงพอใน
การประมาณที่เชื่อถือได้ ซึ่งทําให้ กจิ การอาจมิต้องคํานวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
การบัญชีสําหรับภาระผูกพันจากการอนุ มาน
กิจการต้องไม่บนั ทึกบัญชีเฉพาะภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นทางการของ
โครงการผลประโยชน์เท่านั้น แต่ตอ้ งบันทึกภาระผูกพันจากการอนุ มานที่เกิดจากประเพณี
ปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการของกิ จ การด้ว ย ประเพณี ป ฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการทํ า ให้เ กิ ด
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ภาระผูกพันจากการอนุ มาน ซึ่งกิจการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจ่ ายผลประโยชน์ให้กบั
พนักงาน ตัวอย่างของภาระผู กพันจากการอนุ มาน ตัวอย่ างเช่ น หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นทางการของกิจการจะเป็ นสาเหตุให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ต่อความสัมพันธ์กบั พนักงาน
เงื่อ นไขที่เป็ นทางการของโครงการผลประโยชน์ อ าจอนุ ญ าตให้ กิจ การบอกเลิ ก ภาระผู กพั น
ตามโครงการได้ อย่ างไรก็ตาม การบอกเลิกโครงการ (โดยไม่ มีการจ่ ายชําระ) มักทําได้ ยาก
หากกิจการยังคงต้ องว่าจ้ างพนักงานอยู่ ดังนั้น หากไม่มีหลักฐานโต้ แย้ งเป็ นอย่ างอื่น การบัญชี
สําหรั บผลประโยชน์หลังออกจากงานถือว่ ากิจการที่ในปั จจุ บันสัญญาว่ าจะให้ ผลประโยชน์จะ
ยังคงปฏิบัติตามสัญญานั้นตลอดอายุงานที่เหลืออยู่ของพนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
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กิจการต้องรับรูห้ นี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
เมือ่ กิจการมีส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้สุทธิ ด้วยมูลค่าทีต่ ํา่ กว่าของ
64.1. ส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ และ
64.2. เพดานของสินทรัพย์ทีก่ ําหนดโดยใช้อตั ราคิดลดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 83
สินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิอาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกินในโครงการผลประโยชน์
หรื อ จากการที่มี ผ ลกํา ไรจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย กิจ การรั บ รู้
สินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิในกรณีดังกล่าว เนื่องจาก
65.1 กิจการควบคุมทรัพยากรคือสามารถนําเงินส่วนเกินไปสร้ างผลประโยชน์ในอนาคตได้
65.2 การควบคุมนั้นเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต (พนักงานได้ ให้ บริการและกิจการสมทบเงิน
แล้ ว) และ
65.3 กิจการได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจ่ายในอนาคต
ลงหรือได้ รับเงินสดคืน ไม่ว่าทางตรงแก่กิจการหรือทางอ้ อมโดยโอนไปยังโครงการอื่นที่
มีส่วนขาด เพดานของสินทรัพย์คือมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ในอนาคตเหล่านั้น
การรับ รู ้ร ายการและการวัด มู ล ค่ า – มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้และต้นทุนบริการปั จจุบนั
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ต้ นทุนรวมสุดท้ ายของโครงการผลประโยชน์อาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายชนิด เช่ น เงินเดือน
เดือนสุดท้ าย อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต เงินสมทบพนักงาน และ
แนวโน้ ม ต้ น ทุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล ต้ น ทุ น รวมสุด ท้ า ยของโครงการจึ ง ไม่ แ น่ น อนและความ
ไม่แน่นอนนี้จะยังคงอยู่เป็ นระยะเวลานาน ในการวัดมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและต้ นทุนบริการปัจจุบันที่เกี่ยวข้ องจึงจําเป็ นต้ อง
66.1 ใช้ วิธกี ารกําหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่
67 ถึง 69)
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66.2 กระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการบริการ (ตามย่อหน้ าที่ 70 ถึง 74) และ
66.3 ตั้งข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่ 75 ถึง 98)
วิธีกําหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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กิ จ การต้อ งใช้วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ใ นการกํ า หนดมู ล ค่ า ปั จ จุ บ นั ของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการปั จจุบนั ที่เกีย่ วข้อง และต้นทุนบริการใน
อดีต (ถ้ามี)
วิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (บางครั้ งเรี ยกว่ า วิธีผลประโยชน์ค้างจ่ ายตามส่ วนของ
บริการ หรือวิธีผลประโยชน์ตามจํานวนปี หรือผลประโยชน์ท่ใี ห้ บริการ) พิจารณาว่าการบริการใน
แต่ละงวดก่อให้ เกิดสิทธิในการได้ รับผลประโยชน์ (ตามย่อหน้ าที่ 70 ถึง 74) เพิ่มขึ้นทีละหน่วย
และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันโดยรวม (ตามย่อหน้ าที่ 75 ถึง 98)

ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 68
กิจการกําหนดจ่ายผลประโยชน์ท้งั จํานวนเมื่อสิ้นสุดการจ้ างเท่ากับร้ อยละ 1 ของเงินเดือนเดือน
สุดท้ ายสําหรับแต่ละปี ที่พนักงานให้ บริการ เงินเดือนในปี ที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติว่า
แต่ละปี เงินเดือนเพิ่มขึ้นแบบทบต้ นในอัตราร้ อยละ 7 อัตราคิดลดเป็ นร้ อยละ 10 ต่อปี
ตารางข้ างล่ างแสดงภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นสําหรับพนักงานรายหนึ่งที่คาดว่าจะออกจากงานเมื่อ
สิ้นปี ที่ 5 โดยสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย เพื่อให้ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจ ตัวอย่างนี้ไม่รวมการปรับปรุงเพิ่มเติมที่จะสะท้ อน
ความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานจะออกจากงานก่อนหรือหลังวันที่ท่คี าดไว้
ปี ที ่
4
1
2
3
5
ผลประโยชน์ทีเ่ กิดจาก
- ปี ก่อน
0
131
262
393
524
131
- ปี ปัจจุบนั (ร้อยละ 1 ของ
131
131
131
131
เงินเดือนเดือนสุดท้าย)
- ปี ปัจจุบนั และปี ก่อน
131
262
393
524
655
ภาระผูกพันยกมา
89
196
324
476
ดอกเบี้ยร้อยละ 10
9
20
33
48
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
89
98
108
119
131
ภาระผูกพันสิ้นงวด
89
196
324
476
655
หมายเหตุ
1. ภาระผูกพันยกมา คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ปีก่อนๆ
2. ต้นทุนบริการปัจจุบนั คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ทีเ่ กิดจากปี ปัจจุบนั
3. ภาระผูกพันสิ้นงวด คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ทีเ่ กิดจากปี ปัจจุบนั และปี ก่อนๆ
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กิจ การต้ อ งคิด ลดภาระผู กพั น ของผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานทั้ง จํา นวน แม้ ภ าระผู ก พั น
บางส่วนคาดว่าจะจ่ายชําระก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดทีม่ ีการให้บริการ

70
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ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ทีเ่ กีย่ วข้อง และต้นทุนบริการในอดีต กิจการต้องกําหนดผลประโยชน์ไปยังงวดบริการต่างๆ
ตามสูตรการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการ อย่างไรก็ดี ถ้าการให้บริการของพนักงานใน
ปี หลังๆ จะทําให้ระดับของผลประโยชน์สูงกว่าปี ก่อนๆ อย่างเป็ นสาระสําคัญ กิจการต้อง
กําหนดการจัดสรรผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรง นับจาก
70.1 วันทีก่ ารให้บริการของพนักงานมีผลทําให้พนักงานเริม่ ได้รบั ผลประโยชน์ตามโครงการ
(ไม่ว่าผลประโยชน์น้นั จะขึ้ นกับเงือ่ นไขของการให้บริการในอนาคตหรือไม่) จนถึง
70.2 วันที่การให้บริการของพนักงานไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามโครงการในระยะเวลา
ต่อมาอย่างมีสาระสําคัญ นอกเหนือจากเงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึ้ นในอนาคต
วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ กําหนดให้ กิจการจัดสรรผลประโยชน์ของงวดปั จจุบัน
(เพื่อคํานวณต้ นทุนบริการปัจจุบัน) และจัดสรรผลประโยชน์ท้งั งวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ (เพื่อ
หามูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ กิจการจัดสรรผลประโยชน์ให้ งวด
ต่ า งๆ ตามงวดที่ภ าระผู กพั น ที่จ ะต้ อ งให้ ผ ลประโยชน์ หลั งออกจากงานเกิด ขึ้น ภาระผู กพั น
ดังกล่าวจะเกิดเมื่อพนักงานให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กจิ การ
คาดว่ าจะจ่ ายในรอบระยะเวลารายงานในอนาคต วิธีการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์
ประกันภัยทําให้ กจิ การวัดมูลค่าภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ รับรู้เป็ นหนี้สนิ
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1 โครงการผลประโยชน์กาํ หนดให้ จ่ายผลประโยชน์ท้งั จํานวนเป็ นจํานวน 100 โดยจ่ายเมื่อ
พนักงานออกจากงานตามจํานวนปี ที่พนักงานให้ บริการ
กิ จการจัดสรรผลประโยชน์จํานวน 100
สําหรับแต่ ละปี ต้นทุนบริ การปั จจุบันมี
มูลค่าปั จจุบนั จํานวน 100 ส่วนมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มี
มูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนจํานวน 100 คูณด้วยจํานวนปี ของการให้บริการ
จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ถ้ากิจการต้องจ่ายผลประโยชน์นนั้ ทันทีทีพ่ นักงานออกจากงาน ต้นทุนบริการปัจจุบนั และ
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะสะท้อนวันทีท่ ีค่ าดว่าพนักงานจะ
ออกจากงาน ดังนัน้ เนื ่องจากผลของการคิ ดลด จํานวนผลประโยชน์ขา้ งต้นจะน้อยกว่า
จํานวนทีค่ ํานวณได้หากพนักงานออกจากงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2 โครงการกําหนดให้ จ่ายบํานาญรายเดือนเป็ นจํานวน ร้ อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือน
สุดท้ าย สําหรับแต่ละปี ที่ทาํ งาน และจะจ่ายตั้งแต่อายุ 65 ปี
ผลประโยชน์จะเท่ากับมูลค่าปั จจุบนั (ณ วันทีค่ าดว่าจะออกจากงาน) ของบํานาญรายเดือน
ร้อยละ 0.2 ของประมาณการเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีจ่ ะต้องจ่ายตัง้ แต่ วนั ทีค่ าดว่าจะ
เกษี ยณไปจนถึงวันทีค่ าดว่าจะเสียชีวิต จะจัดสรรไปให้แต่ ละปี ทีใ่ ห้บริการ ต้นทุนบริการ
ปัจจุบนั คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์นนั้ มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ คื อ มูลค่าปั จจุบันของบํานาญทีจ่ ่ายรายเดือนเป็ นจํานวนร้อยละ 0.2 ของ
เงิ นเดื อนเดื อนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปี ที ่ให้บริ การจนถึ งวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบันและมูลค่ าปั จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตอ้ ง
คิดลด เพราะการจ่ายบํานาญจะเริ่มตัง้ แต่อายุครบ 65 ปี
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บริการของพนักงานจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ ว่าผลประโยชน์น้ันจะ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจ้ างงานในอนาคต (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผลประโยชน์ดังกล่ าวยังไม่ถือ
เป็ นสิทธิขาดของพนักงาน) กล่ าวคือ การให้ บริ การของพนักงานก่อนวันที่ได้ รับสิทธิขาดนั้ น
ก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา จํานวน
ของบริ ก ารที่พ นั ก งานจะต้ อ งให้ ใ นอนาคตก่ อ นที่จ ะได้ รั บ สิท ธิข าดนั้ น จะลดลง ทั้ง นี้ ในการ
วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว กิจการจะต้ องพิจารณาความเป็ นไปได้ ท่ี
พนักงานบางคนอาจไม่สามารถทําตามข้ อกําหนดที่จะได้ รับสิทธิขาด ในทํานองเดียวกัน แม้ ว่า
ผลประโยชน์หลังการจ้ างงานบางอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลหลังการจ้ างงานกิจการจะต้ องจ่ายก็
ต่ อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ท่ีร ะบุ ไ ว้ เ กิด ขึ้ นภายหลั ง พ้ น สภาพพนั ก งาน จะถื อ ว่ า มี ภ าระผู ก พั น เมื่ อ
พนักงานได้ ให้ บริ การที่ทาํ ให้ ได้ รับสิทธิท่ีจะรั บผลประโยชน์ดังกล่ าวเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีระบุไว้
เกิดขึ้น ความเป็ นไปได้ ท่ีเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ จะเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของภาระ
ผูกพัน แต่ไม่ได้ กาํ หนดว่าภาระผูกพันเกิดขึ้นหรือไม่
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1 โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 สําหรับแต่ละปี ที่พนักงานให้ บริการ แต่พนักงาน
จะได้ รับสิทธิขาดเมื่อทํางานครบ 10 ปี
กิจการควรจัดสรรผลประโยชน์จาํ นวน 100 ให้แต่ละปี โดยในแต่ละปี ของ 10 ปี แรก ต้นทุน
บริ ก ารปั จ จุ บัน และมูล ค่ า ปั จ จุบัน ของภาระผู ก พัน สะท้อ นความเป็ นไปได้ที ่พ นัก งานอาจ
ให้บริการไม่ถึง 10 ปี
2 โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 สําหรับแต่ละปี ที่ให้ บริการ แต่ไม่รวมบริการก่อน
อายุ 25 ปี และผลประโยชน์น้ันเป็ นสิทธิขาดทันที
บริการทีพ่ นักงานให้ก่อนอายุ 25 ปี ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ เพราะก่อนวันทีด่ งั กล่าว บริการ
ไม่ได้นําไปสู่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีเงือ่ นไขหรือไม่ก็ตาม ดังนัน้ ผลประโยชน์ในช่วงดังกล่าว
ไม่ได้รบั การจัดสรรไว้ ทัง้ นี้ ผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 ต้องจัดสรรให้แต่ ละปี หลังจาก
พนักงานอายุครบ 25 ปี แล้ว
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ภาระผู ก พั น จะเพิ่ ม ขึ้ นจนกว่ า จะถึ ง วั น ที่ ก ารให้ บริ ก ารของพนั ก งานในอนาคตไม่ ท ํา ให้
ผลประโยชน์เพิ่ มขึ้นอย่ างเป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น ผลประโยชน์ท้ังหมดจะจัดสรรให้ งวดบัญชี
ต่างๆ ที่ส้ นิ สุดในหรือก่อนวันที่ดังกล่าวตามสูตรการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการ อย่างไร
ก็ต าม ถ้ า การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานในปี หลั ง ๆ ทํา ให้ ผ ลประโยชน์ สูง กว่ า ปี ก่ อ นอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญ กิจการต้ องจัดสรรผลประโยชน์ตามวิธีเส้ นตรงจนกว่าจะถึงวันที่การให้ บริการของ
พนักงานไม่ทาํ ให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญอีกต่อไป ทั้งนี้ เพราะในที่สดุ บริการที่
พนักงานให้ ตลอดระยะเวลานั้นนําไปสู่ผลประโยชน์ในระดับที่สงู ขึ้น
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 73
1 โครงการกําหนดจ่ายผลประโยชน์ท้งั จํานวนเป็ นจํานวน 1,000 เมื่อพนักงานทํางานครบ 10 ปี
โดยไม่จ่ายผลประโยชน์อ่นื สําหรับการให้ บริการของพนักงานหลังจากนั้น
กิจการจัดสรรผลประโยชน์ให้แต่ละปี เป็ นจํานวน 100 (1,000 หาร 10 ปี ) ใน 10 ปี แรก
ต้นทุนบริการปั จจุบนั ของแต่ ละปี ใน 10 ปี แรก สะท้อนความเป็ นไปได้ทีพ่ นักงานอาจทํางาน
ไม่ครบ 10 ปี กิจการจะไม่ตอ้ งจัดสรรผลประโยชน์หลังจากนัน้
2 โครงการกําหนดจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานครั้งเดียวเป็ นจํานวน 2,000 ให้ แก่พนักงาน
ทุกคนที่ยังคงทํางานจนอายุครบ 55 ปี โดยมีอายุงานครบ 20 ปี หรือจ่ายผลประโยชน์ให้
พนักงานที่อายุครบ 65 ปี โดยไม่คาํ นึงถึงอายุงาน
สําหรับพนักงานทีเ่ ข้างานก่อนอายุ 35 ปี การให้บริการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามโครงการ
เมือ่ อายุครบ 35 ปี เท่านัน้ (พนักงานสามารถออกจากงานเมือ่ อายุ 30 ปี และกลับมาทํางาน
เมือ่ อายุ 33 ปี โดยไม่ส่งผลต่อจํานวนหรือเวลาทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์) ทัง้ นี้ ผลประโยชน์
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การทํางานในอนาคต นอกจากนี้ การทํางานหลังจากอายุเกินกว่า 55 ปี จะไม่
กระทบต่อจํานวนผลประโยชน์หลังจากนัน้ อย่างเป็ นสาระสําคัญ ดังนัน้ สําหรับพนักงานเหล่านี้
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กิจการจัดสรรผลประโยชน์ให้ทุกปี ปี ละเป็ นจํานวน 100 (2,000 หาร 20 ปี ) ตัง้ แต่
พนักงานอายุ 35 ถึง 55 ปี เท่านัน้
สําหรับพนักงานทีเ่ ข้างานระหว่างอายุ 35 ปี ถึง 45 ปี การมีอายุงานเกิน 20 ปี จะไม่ทาํ ให้ผล
ประโยชน์หลังจากนัน้ เพิ่ มขึ้ น อย่ างเป็ นสาระสํา คัญ สํา หรับ พนักงานเหล่ านี้ กิ จการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้เป็ นจํานวน 100 (2,000 หาร 20 ปี ) ต่อปี ใน 20 ปี แรก
สําหรับพนักงานทีเ่ ข้างานเมือ่ อายุ 55 ปี การมีอายุงานเกิน 10 ปี จะไม่ทําให้ผลประโยชน์
หลังจากนัน้ เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ สําหรับพนักงานเหล่านี้ กิจการจัดสรรผลประโยชน์
เป็ นจํานวน 200 (2,000 หาร 10 ปี ) ต่อปี ใน 10 ปี แรก
สําหรับพนักงานทัง้ หมด ต้นทุนบริการปัจจุบนั และมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันสะท้อนความ
เป็ นไปได้ทีพ่ นักงานอาจทํางานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
3 โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกําหนดให้ พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
แต่ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ ร้อยละ 40 ของค่ารักษาพยาบาล
หลังออกจากงานและพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถ
เบิกชดเชยได้ ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ตามสูตรการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการ กิจการจัดสรรเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี ใน 10 ปี
แรกของมูลค่าปัจจุบนั ของค่ารักษาพยาบาลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ 40 หาร 10 ปี ) และ
ร้อยละ 1 ต่อปี (ร้อยละ 10 หาร 10 ปี ) ในปี ที ่ 11 ถึง 20 ทัง้ นี้ ต้นทุนบริการปัจจุบนั ของ
แต่ ละปี สะท้อนความเป็ นไปได้ทีพ่ นักงานอาจทํางานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนดเพือ่ ทีจ่ ะ
ได้รบั บางส่วนหรือทัง้ หมดของผลประโยชน์ กิจการไม่ได้จดั สรรผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานที ่
คาดว่าจะออกจากงานก่อนทํางานครบ 10 ปี
4 โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกําหนดให้ พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่
ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน และพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถ
เบิกชดเชยได้ ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
การให้บริการของพนักงานในปี หลังๆ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
มากกว่าปี แรกๆ ดังนัน้ สําหรับพนักงานทีค่ าดว่าจะออกจากงานหลังอายุงานครบ 20 ปี หรือ
มากกว่า กิ จการจัดสรรผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรงตามย่อหน้าที ่ 68 สําหรับพนักงานที ม่ ี
อายุงานเกิน 20 ปี นัน้ ไม่ทําให้ ผลประโยชน์หลังจากนัน้ เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญดังนัน้
ผลประโยชน์ทีจ่ ดั สรรให้แต่ละปี ใน 20 ปี แรก คื อ ร้อยละ 2.5 ของมูลค่ าปั จจุบนั ของค่า
รักษาพยาบาลทีค่ าดว่าจะเกิด (ร้อยละ 50 หาร 20 ปี )
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 73
สําหรับพนักงานทีค่ าดว่าจะออกจากงานระหว่างอายุงาน 10 ถึง 20 ปี กิจการจัดสรร
ผลประโยชน์เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี ใน 10 ปี แรกของมูลค่าปัจจุบนั ของค่ารักษาพยาบาลทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้น กิจการไม่ได้จดั สรรผลประโยชน์ให้กบั พนักงานเหล่านี้สาํ หรับการทํางานตัง้ แต่ส้ ิน
ปี ที ่ 10 ถึงวันทีท่ ีค่ าดว่าจะออกจากงาน กิจการไม่จดั สรรผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานทีค่ าดว่า
จะออกจากงานก่อนทํางานครบ 10 ปี
74

หากจํา นวนผลประโยชน์ คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นที่แ น่ น อนของเงิ น เดื อ นเดื อ นสุด ท้ า ยของแต่ ล ะปี ที่
ให้ บริการ เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะมีผลต่อจํานวนเงินที่ต้องมีเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันที่
เกิดขึ้นสําหรับบริการที่พนักงานให้ ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพัน
เพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น
74.1 เพื่อการพิจารณาตามย่อหน้ าที่ 70.2 เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นไม่ทาํ ให้ เกิดผลประโยชน์อกี ต่อไป
แม้ ว่าจํานวนผลประโยชน์จะขึ้นกับเงินเดือนเดือนสุดท้ าย และ
74.2 จํานวนผลประโยชน์ท่กี าํ หนดในแต่ละงวดเป็ นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนที่เกี่ยวข้ อง
กับผลประโยชน์น้ัน
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 74
พนักงานจะได้ รับผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย สําหรับแต่ ละปี ที่ให้ บริการ
ก่อนอายุครบ 55 ปี
กิจการจัดสรรผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายที่คาดไว้ ในแต่ละปี จนพนักงานมี
อายุครบ 55 ปี ซึ่งเป็ นวันที่การให้ บริการหลังจากนั้นจะไม่ทาํ ให้ ผลประโยชน์หลังจากนั้นภายใต้
โครงการเพิ่ มขึ้น อย่ า งเป็ นสาระสํา คัญ กิจ การจึ งไม่ จัด สรรผลประโยชน์ ส าํ หรั บ การบริ การ
ภายหลังอายุดังกล่าวอีก
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

75
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องเป็ นกลางและสอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย คือ ประมาณการที่ดีท่ีสุดของ
กิจการเกี่ย วกับ ตั ว แปรที่จ ะกํา หนดต้ น ทุ น ขั้น สุด ท้ า ยของผลประโยชน์ หลั ง ออกจากงานที่ใ ห้
พนักงาน ซึ่งประกอบด้ วย
76.1 ข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปั จจุ บันและอดีต
พนักงาน (รวมถึงผู้อยู่ในการอุปการะ) ที่มีสิทธิได้ รับผลประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่อง
ต่างๆ เช่น
76.1.1 อัตราการเสียชีวิต (ตามย่อหน้ าที่ 81 และ 82)
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77
78

79

76.1.2 อัต ราการหมุ น เวียนของพนั กงาน การทุ พพลภาพ และการเกษี ยณอายุ ก่อน
กําหนด
76.1.3 สั ด ส่ ว นของสมาชิ ก ของโครงการและผู้ อยู่ ใ นการอุ ป การะที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ และ
76.1.4 อัตราการเรียกร้ องให้ จ่ายเงินตามโครงการการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
76.2 ข้ อสมมติทางการเงินเกี่ยวข้ องกับเรื่องต่างๆ เช่น
76.2.1 อัตราคิดลด (ตามย่อหน้ าที่ 83 ถึง 86)
76.2.2 ระดับผลประโยชน์ ซึ่งไม่รวมถึงต้ นทุนของผลประโยชน์ของพนักงานที่พนักงาน
ได้ รับและเงินเดือนในอนาคต (ตามย่อหน้ าที่ 87 ถึง 95)
76.2.3 กรณี ผ ลประโยชน์ ด้ า นค่ า รั ก ษาพยาบาล ต้ น ทุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลในอนาคต
รวมทั้งต้ นทุ นการจัดการค่ าสินไหมทดแทน (กล่ าวคื อ ต้ นทุ นที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการเรี ย กร้ องและจั ด การค่ า สิ น ไหมทดแทน รวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม
ทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมสําหรับผู้เจรจาตกลง) (ตามย่อหน้ าที่ 96 ถึง 98)
และ
76.2.4 ภาษี ค้ า งจ่ า ยสํา หรั บ โครงการสมทบเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บริ ก ารก่ อ น
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือผลประโยชน์จากการให้ บริการนั้น
ข้ อ สมมติ ใ นการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย จะเป็ นกลางหากไม่ ใ ช้ วิธีท่ีไ ม่
ระมัดระวังหรือระมัดระวังมากจนเกินไป
ข้ อ สมมติใ นการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร์ป ระกัน ภัย จะสอดคล้ อ งซึ่ ง กัน และกัน
หากข้ อสมมติน้ั น สะท้ อนความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างปั จ จัยต่างๆ เช่น อัต ราเงิน เฟ้ อ
อัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้ อสมมติท้ังหมดที่เกี่ยวข้ องกับระดับ
เงินเฟ้ อบางระดับ (เช่ น ข้ อสมมติเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ย และการเพิ่ มขึ้นของเงินเดือนและ
ผลประโยชน์) ในงวดอนาคตที่ง วดใดงวดหนึ่ ง จะใช้ ร ะดับ อัต ราเงิน เฟ้ อระดับ เดีย วกัน ใน
ช่ วงเวลานั้น
ความสัมพั น ธ์เชิ งเศรษฐกิจระหว่ า งปั จจัยต่ างๆ เช่ น อัตราเงิน เฟ้ อ อัตราเงินเดื อนที่เพิ่ มขึ้น
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่ น ข้ อสมมติท้งั หมดที่เกี่ยวข้ อง
กับระดับเงินเฟ้ อบางระดับ (เช่น ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
และผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวดใดงวดหนึ่ง จะใช้ ระดับอัตราเงินเฟ้ อระดับเดียวกันใน
ช่ วงเวลานั้น กิจการกําหนดอัตราคิดลดและข้ อสมมติทางการเงินอย่ างอื่นตามอัตราที่ประกาศ
เว้ นแต่ การประมาณตามอัตราที่แ ท้ จ ริ ง (ปรั บ ด้ วยอัตราเงิน เฟ้ อ) จะน่ าเชื่อถือมากกว่ า เช่ น
ในประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรง (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หรือหาก
ผลประโยชน์เชื่อมโยงกับดัชนี และหุ้นกู้ท่เี ชื่อมโยงกับดัชนีในสกุลเงินและเงื่อนไขเดียวกันนั้นมี
การซื้อขายอย่างหนาแน่นในตลาด
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ข้อสมมติทางการเงินต้องอยู่บนพื้ นฐานของความคาดหวังของตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานสําหรับงวดทีภ่ าระผูกพันได้รบั การชําระ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – อัตราการเสียชีวิต

81
82

กิจการต้องกําหนดข้อสมมติของอัตราการเสียชีวิตตามการอ้างอิงของการประมาณการทีด่ ีที่สุด
ของอัตราการเสียชีวิตของสมาชิกโครงการทั้งระหว่างการจ้างงานและภายหลังการจ้างงาน
เพื่ อ ให้ สามารถประมาณการต้ น ทุ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของผลประโยชน์ กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การแก้ ไขของตารางมรณะพื้นฐานด้ วย
ประมาณการที่ดีข้ นึ ของอัตราการเสียชีวิต
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – อัตราคิดลด
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อัตราที่ใช้คิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ทั้งที่มีกองทุนและไม่มี
กองทุน) ต้องกําหนดโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของหุน้ กู ภ้ าคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในระดับดี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในประเทศที่หนุ้ กูด้ งั กล่าว
มี ก ารซื้ อขายในตลาดน้อ ย ควรใช้อ ัต ราผลตอบแทนในท้อ งตลาดของพัน ธบัต รรัฐ บาล
(ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) สกุลเงิน และเงือ่ นไขของหุน้ กูเ้ อกชนหรือพันธบัตรรัฐบาล
ต้องสอดคล้องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โดยประมาณ
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง คือ อัตรา
คิดลด ซึ่งเป็ นตัวสะท้ อนค่ าของเงินตามเวลา แต่ ไม่สะท้ อนความเสี่ยงในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ ยังไม่สะท้ อนความเสี่ยงด้ าน
เครดิตเฉพาะของกิจการที่เกิดกับเจ้ าหนี้ของกิจการ และความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในอนาคตอาจ
แตกต่างจากข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้
อัตราคิดลดสะท้ อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติ กิจการ
มักใช้ อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักอัตราเดียวที่สะท้ อนจังหวะเวลาที่ประมาณขึ้น จํานวนเงิน
ของการจ่ายผลประโยชน์ และสกุลเงินของผลประโยชน์ท่จี ะจ่าย
ในบางกรณี อาจไม่ มี ต ลาดการซื้ อขายหุ้ น กู้ ท่ีมี ก ารซื้ อขายมากและมี ร ะยะเวลาครบกํา หนด
ยาวนานเพียงพอ และสอดคล้ องกับอายุโดยประมาณของการจ่ายผลประโยชน์ท้งั หมด ในกรณี
นั้น กิจการจะใช้ อัตราตลาด ปั จจุ บันที่เหมาะสมกับเวลาคิดลดการจ่ายเงินในช่ วงเวลาที่ส้ันกว่า
และประมาณอัตราคิดลดสําหรับช่วงเวลา ครบกําหนดที่ยาวกว่าโดยการเทียบสัดส่วนจากอัตรา
ตลาดปั จจุ บันตามเส้ นอัตราผลตอบแทน มูลค่าปั จจุ บัน ทั้งหมดของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์มักจะไม่ได้ รับผลกระทบจากอัตราคิดลดที่ใช้ กบั ส่วนของ ผลประโยชน์ท่คี รบกําหนด
จ่ายภายหลังระยะเวลาครบกําหนดของหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยู่ในท้ องตลาด
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - เงินเดือน ผลประโยชน์ และ
ค่ารักษาพยาบาล
87

88

89

กิจการต้องวัดมู ลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานนั้น โดยใช้เกณฑ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึง
87.1 ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ (หรือเกิดจากภาระผูกพันจากการอนุ มาน
ทีน่ อกเหนือจากเงือ่ นไขนั้น) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
87.2 เงินเดือนทีป่ ระมาณว่าจะเพิม่ ขึ้ นในอนาคตทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์คา้ งจ่ าย
87.3 ผลกระทบของการจํ า กัด ใดๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ส่ ว นแบ่ ง ของนายจ้ า งที่ เ ป็ นต้น ทุ น ของ
ผลประโยชน์ในอนาคต
87.4 เงิ น สมทบจากพนัก งานหรื อ บุ ค คลที่ส ามที่ ทํ า ให้กิ จ การลดต้น ทุ น รวมสุ ด ท้า ยของ
ผลประโยชน์เหล่านั้น และ
87.5 การเปลี่ย นแปลงในอนาคตที่ป ระมาณไว้ข องผลประโยชน์ร ะดับ ภาครัฐ ที่ มีผ ลต่ อ
การจ่ ายผลประโยชน์ตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี้ เท่านั้น
87.5.1 การเปลีย่ นแปลงนั้นบังคับใช้ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หรือ
87.5.2 ข้อมูลในอดีตหรือหลักฐานอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้บ่งชี้ ว่าผลประโยชน์ระดับภาครัฐ
จะเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่คาดการณ์ได้ เช่น เป็ นไปตามการเปลีย่ นแปลง
ของระดับราคาทัว่ ไปหรือระดับเงินเดือนทัว่ ไปในอนาคต
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของ
ผลประโยชน์ในอนาคตตามที่กาํ หนดไว้ ในเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพัน
จากการอนุมานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น
88.1 กิจการมีประวัติการให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นในอดีต เพื่อบรรเทาผลกระทบของอัตราเงิน
เฟ้ อเป็ นต้ น และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติน้ันในอนาคต
88.2 กิจการผู กพั น ไม่ ว่าโดยเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรื อภาระผูกพั นจากการ
อนุ มานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) หรือโดยกฎหมาย ให้ ใช้ ส่วนเกินของโครงการเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้เข้ าร่วมโครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 108.3) หรือ
88.3 ผลประโยชน์ อ าจแตกต่ า งกัน ไปตามเป้ าหมายผลการปฏิบั ติ ง านหรื อหลั ก เกณฑ์อ่ืน ๆ
ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขของโครงการอาจระบุว่า การจ่ายผลประโยชน์อาจลดลงหรือต้ องมีการ
สมทบเงินเพิ่มเติมจากพนักงานหากสินทรัพย์โครงการมีไม่ เพี ยงพอ การวัดมูลค่ าของ
ภาระผูกพันสะท้ อนให้ เห็นถึงประมาณการที่ดีท่ีสุดจากผลกระทบของเป้ าหมายผลการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์อ่นื ๆ
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยไม่ สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของ
ผลประโยชน์ ในอนาคตที่ไ ม่ อยู่ ในเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรื อภาระผู กพั น จาก
การอนุมาน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อ
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89.1 ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต ถ้ า การเปลี่ ยนแปลงส่ ง ผลต่ อ ผลประโยชน์ ท่ีใ ห้ สาํ หรั บ บริ ก ารที่
เกิดก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
89.2 ต้ นทุ น บริ ก ารปั จ จุ บั น ในงวดหลั ง การเปลี่ ย นแปลง ถ้ าการเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลต่ อ
ผลประโยชน์ท่ใี ห้ สาํ หรับบริการที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง
การประมาณของอัตราเงินเดือนที่เพิ่ มขึ้นในอนาคตต้ องคํานึ งถึงอัต ราเงิน เฟ้ อ ความอาวุโ ส
การเลื่อนตําแหน่ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
โครงการผลประโยชน์บางโครงการจํากัดจํานวนเงินที่กจิ การต้ องจ่ายสมทบ ต้ นทุนขั้นสุดท้ ายของ
ผลประโยชน์จะคํานึงถึงผลกระทบจากข้ อจํากัดของจํานวนเงินที่กจิ การจ่ายสมทบ ผลกระทบจาก
ข้ อจํากัดของการสมทบเงินดังกล่าวจะถูกกําหนดจากระยะเวลาที่ส้นั กว่าระหว่าง
91.1 อายุโดยประมาณของกิจการ และ
91.2 อายุโดยประมาณของโครงการ
โครงการผลประโยชน์ บ างโครงการกํา หนดให้ พนั ก งานหรื อ บุ ค คลอื่น จ่ า ยสมทบต้ น ทุ น ของ
โครงการ การสมทบเงินโดยพนักงานจะช่วยให้ กจิ การลดต้ นทุนของผลประโยชน์ กิจการพิจารณา
ว่าการสมทบเงินโดยบุคคลอื่นจะลดต้ นทุนของโครงการผลประโยชน์ให้ กบั กิจการหรือเป็ นสิทธิท่ี
จะได้ รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 116 การสมทบเงินโดยพนักงานหรือบุคคลอื่นอาจ
กําหนดตามเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่นอกเหนือจาก
เงื่อนไขนั้น) หรือเป็ นการตัดสินใจร่วมกัน การสมทบเงินที่เป็ นการตัดสินใจร่วมกันโดยพนักงาน
หรือบุคคลอื่นจะลดต้ นทุนการบริการตามการจ่ายสมทบเงินเข้ าโครงการ
เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลอื่นที่กาํ หนดไว้ ตามเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการจะลด
ต้ นทุนบริการ (หากมีความเชื่อมโยงกับการให้ บริการ) หรือลดจํานวนที่วัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ
(สิน ทรั พ ย์ ) ผลประโยชน์ ท่ีก ํา หนดไว้ สุท ธิ (เช่ น หากต้ อ งมี ก ารสมทบเงิ น เพื่ อ ลดส่ ว นขาด
ที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนของสินทรัพย์โครงการหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย) การสมทบเงินจากพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับการให้ บริการต้ องได้ รับจัดสรร
ไปยังงวดที่มีการให้ บริการเป็ นผลประโยชน์ติดลบตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 70 (กล่ าวคือ
ผลประโยชน์สทุ ธิต้องได้ รับจัดสรรตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าดังกล่าว)
การเปลี่ยนแปลงในเงินสมทบของพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับการให้ บริการ ส่งผลให้
94.1 ต้ นทุนบริการปัจจุบันและต้ นทุนบริการในอดีต (หากการเปลี่ยนแปลงในจํานวนเงินสมทบ
ของพนักงานไม่ได้ กาํ หนดไว้ ตามเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการและไม่ได้ เกิดขึ้นจาก
ภาระผูกพันจากการอนุมาน) หรือ
94.2 ผลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (หากการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนเงินสมทบของพนักงานได้ กาํ หนดไว้ ตามเงื่อนไขที่เป็ นทางการของ
โครงการหรือเกิดขึ้นจากภาระผูกพันจากการอนุมาน)
ผลประโยชน์หลังออกจากงานบางประเภทเชื่อมโยงกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ระดับของผลประโยชน์
เมื่อออกจากงานระดับภาครั ฐ หรือค่ ารักษาพยาบาลระดับภาครัฐ การวัดมูลค่ าผลประโยชน์
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ดังกล่ าวสะท้ อนถึงประมาณการที่ดีท่ีสุดของตัวแปรเหล่ านั้นโดยอ้ างอิงกับข้ อมูลในอดีตและ
หลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้
ข้อสมมติเกี่ยวกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต้องรวมประมาณการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ของต้นทุนค่ ารักษาพยาบาลอันเกิดจากทั้งอัตราเงินเฟ้ อและการเปลี่ยนแปลงส่ วนที่เป็ น
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
การวัดมูลค่ าผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลหลังออกจากงานต้ องอาศัยข้ อสมมติเกี่ยวกับ
ระดับและความถี่ของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินในอนาคตและต้ นทุนของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงิน
นั้น กิจการประมาณต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจากข้ อมูลในอดีตตามประสบการณ์ของ
กิจการเอง และเมื่อจําเป็ นอาจใช้ ข้อมู ลอื่นในอดีตจากกิจการอื่น ๆ ผู้ รับประกัน ผู้ ให้ บริ การ
ทางการแพทย์ หรือแหล่ งอื่นๆ ประกอบ นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงผลกระทบของความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารรั ก ษาพยาบาล หรื อ รู ป แบบการให้ บริ ก าร และ
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพพลานามัยของผู้เข้ าร่วมโครงการ
ระดับและความถี่ของสิทธิเรี ยกร้ องให้ จ่ายเงินมั กเป็ นผลเฉพาะตั วจากอายุ สุขภาพ และเพศของ
พนักงาน (และผู้ท่พี นักงานให้ การอุปการะ) และอาจเป็ นผลจากปั จจัยอื่น เช่ น ตําแหน่ งทาง
ภูมิศาสตร์ ดังนั้ น จะมีการปรั บปรุงข้ อมูลในอดีตเมื่อส่วนประกอบทางประชากรศาสตร์ ของ
ประชากรแตกต่ างจากข้ อมู ลในอดีต ที่ใ ช้ และจะมีการปรั บปรุงเมื่อมีหลั กฐานที่เชื่ อถือได้ ว่า
แนวโน้ มในอดีตจะไม่เป็ นไปเช่นนั้นอีกต่อไปในอนาคต
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ ายชําระผลประโยชน์
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ก่อนการกําหนดต้นทุนบริการในอดีตหรือผลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ ายชําระผลประโยชน์
กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น (สิ น ทรัพ ย์) ผลประโยชน์ที่กํ า หนดไว้สุ ท ธิ โดยใช้
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมปั จ จุ บ ัน ของสิ น ทรัพ ย์โ ครงการและข้อ สมมติ ใ นการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในปั จจุ บนั (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จจุ บนั และราคา
ตลาดปั จ จุ บ นั อื่ น ) ที่ ส ะท้อ นถึ ง ผลประโยชน์ที่ นํ า เสนอภายใต้โ ครงการก่ อ นการแก้ไ ข
โครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ ายชําระผลประโยชน์
100 กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องแยกระหว่างต้ นทุนบริการในอดีตที่เป็ นผลมาจากการแก้ ไขโครงการ ต้ นทุน
บริการในอดีตที่เป็ นผลมาจากการลดขนาดโครงการลง และผลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ หากรายการเหล่ านี้เกิดขึ้นพร้ อมกัน ในบางกรณี การแก้ ไขโครงการเกิดขึ้นก่อน
การจ่ า ยชํา ระผลประโยชน์ เช่ น เมื่ อ กิจ การเปลี่ ย นแปลงผลประโยชน์ ภ ายใต้ โ ครงการและ
จ่ายชําระผลประโยชน์ท่มี ีการแก้ ไขในภายหลัง ในกรณีดังกล่ าวนั้น กิจการรับรู้ต้นทุนบริการใน
อดีตก่อนผลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
101 การจ่ ายชําระผลประโยชน์จะเกิดขึ้นพร้ อมกับการแก้ ไขโครงการและการลดขนาดโครงการลง
หากโครงการถูกยกเลิกและส่งผลให้ มีการจ่ายชําระภาระผูกพันและโครงการสิ้นสุดลง อย่างไร
ก็ตาม การยกเลิกโครงการไม่ถือว่าเป็ นการจ่ายชําระผลประโยชน์หากโครงการดังกล่าวถูกแทนที่
ด้ วยโครงการใหม่ท่เี สนอผลประโยชน์ท่เี หมือนกันในสาระสําคัญ
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ต้นทุนบริการในอดีต
102 ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต เป็ นการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่เี ป็ นผลมาจากการแก้ ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการลง
103 กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้ นก่อนวันทีด่ งั ต่อไปนี้
103.1 เมือ่ มีการแก้ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการลง และ
103.2 เมื่ อ กิ จ การรับ รู ้ต ้น ทุ น การปรับ โครงสร้า งที่ เ กี่ ย วข้อ ง (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และ
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น (เมือ่ มีการประกาศใช้)) หรือผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง (ตาม
ย่อหน้าที่ 165)
104 การแก้ ไขโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการมีการจัดตั้ง หรือยกเลิกโครงการผลประโยชน์ หรือ
เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ค้างจ่ายภายใต้ โครงการผลประโยชน์ท่มี ีอยู่
105 การลดขนาดโครงการลงจะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ กิ จ การลดจํา นวนพนั ก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการลง
อย่างมีนัยสําคัญ การลดขนาดโครงการลงอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น
การปิ ดโรงงาน การยกเลิกการดําเนินงาน หรือการยกเลิกหรือการระงับโครงการ
106 ต้ นทุนบริการในอดีตอาจเป็ นบวก (เมื่อผลประโยชน์มีการกําหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่ อให้ มู ลค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู กพั น ตามโครงการผลประโยชน์ เพิ่ มขึ้น ) หรื อติ ด ลบ (เมื่ อ
ผลประโยชน์ถูกไถ่ ถอนหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่ อให้ มูลค่ าปั จจุ บันของภาระผู กพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ลดลง)
107 เมื่อกิจการลดผลประโยชน์ค้างจ่ ายภายใต้ โครงการผลประโยชน์ท่ีมีอยู่ และในเวลาเดียวกัน
กิจการได้ เพิ่มผลประโยชน์ค้างจ่ายอื่นภายใต้ โครงการนั้นให้ กบั พนักงานคนเดียวกัน กิจการต้ อง
ปฏิบัติกบั การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วยจํานวนการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
108 ต้ นทุนบริการในอดีต ไม่รวมถึง
108.1 ผลกระทบของผลต่ างระหว่างเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจริงกับการเพิ่มขึ้นที่ประมาณไว้ ท่มี ีต่อ
ภาระผูกพันที่จะจ่ ายผลประโยชน์สาํ หรับบริการที่ได้ รับในปี ก่อนๆ (ไม่ ถือเป็ นต้ นทุน
บริการในอดีต เนื่องจากข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อนุญาตให้ ใช้ เงินเดือนที่ประมาณในอนาคตอยู่แล้ ว)
108.2 การเพิ่มขึ้นของประมาณการจ่ายบํานาญที่สงู หรือตํ่าไป เกิดจากกิจการมีภาระผูกพันจาก
การอนุ มานที่ต้องจ่ ายเพิ่มขึ้น (ไม่ ถือเป็ นต้ นทุนบริการในอดีต เนื่องจากข้ อสมมติใน
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอนุญาตให้ รวมส่วนเพิ่มนี้แล้ ว)
108.3 ประมาณการการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ ท่ีเ ป็ นผลจากกํา ไรจากการประมาณการตาม
หลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย หรื อ ผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย์ โ ครงการที่รั บ รู้ แ ล้ ว ใน
งบการเงิน หากกิจการมีภาระผูกพันให้ ทาํ ตามเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือ
ภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว) หรือที่เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กํา หนดให้ ใช้ ส่ ว นเกิ น ของโครงการเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ เ ข้ าร่ ว มโครงการ แม้ ว่ า
40

ผลประโยชน์ท่เี พิ่มขึ้นนี้ยังไม่ ได้ รับอย่างเป็ นทางการ (ไม่ ถือเป็ นต้ นทุนบริการในอดีต
เนื่ อ งจากผลของภาระผู ก พั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นนี้ คื อ ผลขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่ 88)) และ
108.4 การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ท่ีเป็ นสิทธิขาด (กล่าวคือ ผลประโยชน์ท่ไี ม่ได้ ข้ ึนอยู่กับ
เงื่อนไขของการจ้ างงานในอนาคต ตามย่อหน้ าที่ 72) เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ ทั้งนี้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ท่ปี รับปรุงหรือกําหนดขึ้นใหม่ (ไม่ถือ
เป็ นต้ นทุนบริการในอดีต เนื่องจากกิจการรับรู้ต้นทุนของผลประโยชน์ท่ปี ระมาณการขึ้น
เป็ นต้ นทุนบริการปัจจุบันเมื่อให้ บริการแล้ ว)
ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ ายชําระผลประโยชน์
109 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์เป็ นผลต่างระหว่าง
109.1 มูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ายชําระ ตามที่กาํ หนด
ณ วันที่จ่ายชําระผลประโยชน์ และ
109.2 ราคาของการจ่ ายชําระผลประโยชน์ รวมถึงสินทรัพย์โครงการที่โอน และการจ่ ายชําระ
โดยตรงของกิจการที่เกี่ยวข้ องการจ่ายชําระผลประโยชน์
110 กิจการต้องรับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์
เมือ่ การจ่ ายชําระผลประโยชน์เกิดขึ้ น
111 การจ่ ายชําระผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกิจการทํารายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะเกิดขึ้นสําหรับผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้ โครงการ
ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากการจ่ายผลประโยชน์ให้ พนักงานหรือให้ แก่บุคคลอื่นในนามของ
พนั ก งานตามที่ไ ด้ ก ํา หนดไว้ ใ นเงื่ อ นไขของโครงการ และรวมอยู่ ใ นข้ อ สมมติ ท่ีใ ช้ ในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ตัวอย่ างเช่ น การโอนภาระผูกพันของนายจ้ าง
ภายใต้ โครงการที่มีนัยสําคัญในครั้งเดียวให้ กับผู้รับประกันภัยผ่านการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ถือเป็ นการจ่ า ยชํา ระผลประโยชน์ การจ่ ายเงิ น สดทั้ง จํา นวนตามเงื่อนไขของโครงการให้ แ ก่
ผู้เข้ าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิของผู้เข้ าร่วมโครงการที่จะได้ รับผลประโยชน์หลังออก
จากงานที่ระบุไว้ ไม่ถอื ว่าเป็ นการจ่ายชําระผลประโยชน์
112 ในบางกรณี กิจการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเป็ นการจัดหาเงินทุนสําหรับผลประโยชน์ของ
พนักงานบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับบริการที่พนักงานให้ ในงวดปั จจุ บันและงวดก่อนๆ
การซื้อกรมธรรม์น้ันไม่ถือเป็ นการจ่ายชําระผลประโยชน์หากกิจการยังคงไว้ ซ่ึงภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน (ตามย่อหน้ าที่ 46) ที่จะต้ องจ่ายจํานวนเงินเพิ่มเติม
ในภายหลังในกรณีท่ีผ้ ู รับประกันไม่ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานตามที่ระบุ ไว้ ในกรมธรรม์
ย่อหน้ าที่ 116 ถึง 119 กําหนดวิธกี ารรับรู้และวัดมูลค่าของสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ไม่จัดเป็ นสินทรัพย์โครงการ
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า – สินทรัพย์โครงการ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
113 มูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการใดๆจะถูกหักออกจากมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ในการกําหนดส่วนตํ่าหรือส่วนเกิน
114 สินทรัพย์โครงการไม่รวมถึงเงินสมทบที่กจิ การที่เสนอรายงานยังไม่ได้ จ่ายเข้ ากองทุน และไม่รวม
เครื่ องมือทางการเงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ ได้ ท่ีกิจการเป็ นผู้ ออกและถือโดยกองทุน สินทรั พย์
โครงการจะหั ก ด้ วยหนี้ สิ น ของกองทุ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน เช่ น
เจ้ าหนี้การค้ า เจ้ าหนี้อ่นื ๆ และหนี้สนิ ซึ่งเป็ นผลจากเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพันธ์
115 กรณีสนิ ทรัพย์โครงการรวมกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข ซึ่งให้ ความคุ้มครองที่มีจาํ นวนและ
จังหวะเวลาเท่ากับการจ่ ายผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดตามโครงการ มูลค่ ายุติธรรมของ
กรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าวถือได้ ว่าคือมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง (ทั้งนี้หาก
จํานวนที่จะได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัยเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ เต็มจํานวน ต้ องนํามาหักออกจาก
มูลค่ายุติธรรมนี้ด้วย)
สิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
116 เมื่ อ ปรากฏชัด เจนว่ า กิ จ การอื่ น จ่ ายชดเชยค่ า ใช้จ่ ายบางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดเพื่ อ ชํ า ระ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ กิจการต้อง
116.1 รับรู ส้ ิ ท ธิ ที่จ ะได้รบั ชดเชยนั้น เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ างหาก และให้กิ จการวัด มู ลค่ า
สินทรัพย์ดงั กล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม
116.2 แยกและรับ รู ้ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ร ับ ชดเชยใน
ทางเดี ยวกันกับการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธ รรมของสินทรัพย์โครงการ (ตาม
ย่อหน้าที่ 124 และ 125) องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่รบั รู ้
ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 120 อาจรับรูเ้ ป็ นจํ านวนสุทธิของจํ านวนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
117 บางครั้งกิจการสามารถหากิจการอื่น เช่น ผู้รับประกันมาเป็ นผู้จ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด
เพื่อชําระภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์กไ็ ด้ กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไขที่นิยามไว้
ในย่อหน้ าที่ 8 ถือเป็ นสินทรัพย์โครงการ ให้ กจิ การบันทึกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข
ในลักษณะเดียวกับสินทรัพย์โครงการอื่นๆ และย่ อหน้ าที่ 116 ไม่ มีความเกี่ยวข้ อง (ตาม
ย่อหน้ าที่ 46 ถึง 49 และย่อหน้ าที่ 115)
118 หากกรมธรรม์ประกันภัยที่ถือโดยกิจการไม่ เป็ นกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินทรัพย์โครงการ ย่อหน้ าที่ 116 มีความเกี่ยวข้ องกับกรณีดังกล่าว
โดยกิจการรับรู้สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากและไม่
นําไปหักจากส่วนขาดหรือส่วนเกินของผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ โดยย่อหน้ าที่ 140.2 กําหนดให้
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กิจการเปิ ดเผยลักษณะโดยสรุปของความเกี่ยวข้ องระหว่างสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยและภาระผูกพัน
ที่เกี่ยวข้ อง
119 ถ้ าสิทธิท่ีจะได้ รับชดเชยเกิดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่สอดคล้ องกับจํานวนและจังหวะเวลาที่
จะจ่ายผลประโยชน์ค้างจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้ โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยดังกล่าวถือได้ ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง (โดยหักส่วนที่
ไม่ใช่สทิ ธิท่จี ะได้ รับชดเชยได้ เต็มจํานวน)
องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้
120 กิ จ การต้อ งรับ รู ้อ งค์ป ระกอบของต้น ทุ น ผลประโยชน์ที่ กํ า หนดไว้ เว้น แต่ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะกําหนดหรื ออนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
ได้ดงั ต่อไปนี้
120.1 ต้นทุนบริการ (ตามย่อหน้าที่ 66 ถึง 112) ในกําไรหรือขาดทุน
120.2 ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ (ตามย่อหน้าที่
123 ถึง126) ในกําไรหรือขาดทุน และ
120.3 การวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น (สิ น ทรัพ ย์) ผลประโยชน์ที่ กํ า หนดไว้สุ ท ธิ (ตาม
ย่อหน้าที่ 127 ถึง 130) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
121 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่น กํา หนดให้ ร วมต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
บางประเภทเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ เช่ น สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )) ต้ นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงานใดๆ ที่รวมเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว
ให้ รวมถึงสัดส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 120
122 การวัดมู ลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิที่รบั รูร้ ายการในกําไร
ขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ อื่นต้องไม่ ถู ก จัด ประเภทรายการใหม่ ใ นกําไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดต่ อมา
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจโอนจํ านวนที่ได้รบั รู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายในส่วนของ
เจ้าของได้
ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิ
123 ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรัพย์) โครงการผลประโยชน์สุทธิตอ้ งกําหนดจากผลคูณของ
หนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิและอัตราคิดลดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 83
ทั้ง สองจํ า นวนกํ า หนดจากวัน เริ่ ม ต้น ของรอบระยะเวลารายงานประจํ า ปี โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สิ น (สิ นทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กํ าหนดไว้สุ ท ธิ ระหว่ างงวด
ซึ่งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ ายชําระผลประโยชน์
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124 ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิประกอบด้ วยรายได้ ดอกเบี้ย
จากสินทรัพย์โครงการ ต้ นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และดอกเบี้ย
จากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 64
125 รายได้ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์โครงการเป็ นองค์ประกอบของผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
และกําหนดจากผลคูณของมูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์โครงการและอัตราคิดลดตามที่ระบุใน
ย่อหน้ าที่ 83 ทั้งสองจํานวนกําหนดจากวันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานประจําปี โดยคํานึงถึง
การเปลี่ ย นแปลงใดๆในสิน ทรั พย์ โครงการระหว่ า งงวดซึ่ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ผลต่างระหว่างรายได้ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์โครงการและผลตอบแทน
จากสิน ทรั พย์ โ ครงการจะรวมอยู่ ใ นการวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ของหนี้ สิน (สิ น ทรั พ ย์ ) ผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ สทุ ธิ
126 ดอกเบี้ยจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์เป็ นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน
ผลกระทบของเพดานของสิน ทรั พ ย์ และกํา หนดจากผลคู ณ ของผลกระทบจากเพดานของ
สินทรัพย์และอัตราคิดลดตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 83 ทั้งสองจํานวนกําหนดจากวันเริ่มต้ นของ
รอบระยะเวลารายงานประจําปี ผลต่างระหว่างจํานวนเงินกับการเปลี่ยนแปลงในผลกระทบของ
เพดานของสินทรัพย์จะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนด
ไว้ สทุ ธิ
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้สุทธิ
127 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ ประกอบด้ วย
127.1 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ า
ที่ 128 และ 129)
127.2 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 130) โดยไม่รวมจํานวนที่รวมอยู่ใน
ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ (ตามย่อหน้ าที่ 125)
และ
127.3 การเปลี่ยนแปลงใดๆในผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ โดยไม่รวมจํานวนที่รวมอยู่ใน
ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ (ตามย่อหน้ าที่ 126)
128
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน
ข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการปรับปรุงจากประสบการณ์
สาเหตุของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตัวอย่างเช่น
128.1 การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงที่ ไ ม่ ค าดหวั ง ไว้ ของอั ต ราการหมุ น เวี ย นของพนั ก งาน
การเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํา หนด หรื อ การเสี ย ชี วิ ต หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ น
ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (หากเงื่ อ นไขที่เ ป็ นทางการหรื อ โดยอนุ ม านของโครงการทํา ให้
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้ อ) หรือต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล
128.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกจ่ายชําระผลประโยชน์
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128.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประมาณของการหมุนเวียนของพนักงานในอนาคต
การเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํา หนด หรื อ การเสี ย ชี วิ ต หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ น
ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (หากเงื่ อ นไขที่เ ป็ นทางการหรื อ โดยอนุ ม านของโครงการทํา ให้
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้ อ) หรือต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล
128.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด
ผลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ไม่ ไ ด้ ร วมการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เนื่องจากการกําหนด
การแก้ ไขการลดขนาดโครงการลงหรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ หรือ
การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ค้างจ่ายภายใต้ โครงการผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลต่อต้ นทุนบริการในอดีตหรือผลกําไรหรือขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ในการกําหนดผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ กิจการหักต้ นทุนการบริหารสินทรัพย์โครงการ
และภาษีค้างจ่ ายใดๆของโครงการเอง นอกเหนือจากภาษีท่รี วมอยู่ในข้ อสมมติในการคํานวณ
ตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ประกัน ภั ยที่ใ ช้ ใ นการวั ด มู ลค่ า ภาระผู กพั น ตามโครงการผลประโยชน์
(ย่ อ หน้ า ที่ 76) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารอื่น ๆ จะไม่ หั ก ออกจากผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย์
โครงการ
การนําเสนอข้อมูล
การหักกลบ

131

132

กิจการจะหักกลบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึง่ กับหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับอีกโครงการ
หนึง่ ได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามทุกข้อต่อไปนี้
131.1 กิจการมีสิทธิที่จะบังคับได้ตามกฎหมายที่จะใช้ส่วนเกินดุลในโครงการหนึง่ ไปชําระ
ภาระผูกพันอีกโครงการหนึง่
131.2 กิ จการมีเจตนาที่จะชํ าระภาระผู กพันตามที่แสดงด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อจะรับรู ้
ส่วนเกินดุลในโครงการหนึง่ และชําระภาระผูกพันตามโครงการอื่นในเวลาเดียวกัน
หลั ก เกณฑ์ก ารหั ก กลบนั้ น ไม่ แ ตกต่ า งกับ หลั ก เกณฑ์ท่ีใ ช้ ส าํ หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
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บางกิจการแยกสินทรัพย์หมุ นเวียนและหนี้สินหมุนเวียนออกจากสินทรั พย์ไม่ หมุนเวียนและ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ระบุว่ากิจการต้ องแยกส่วนของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ทีก่ ําหนดไว้
134

ย่ อหน้ าที่ 120 กําหนดให้ กิจการรั บรู้ต้นทุ นบริ การและดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรั พย์)
ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิในกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการที่
กิจการจะแสดงต้ นทุนบริการปั จจุ บันและดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่ี
กํา หนดไว้ สุ ท ธิ กิ จ การต้ อ งแสดงองค์ ป ระกอบเหล่ า นั้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การเปิ ดเผยข้อมูล

135

136

137

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
135.1 อธิบายลักษณะของโครงการผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ตามย่อหน้า
ที่ 139)
135.2 ระบุและอธิบายจํ านวนในงบการเงินที่เกิดจากโครงการผลประโยชน์ (ตามย่อหน้า
ที่ 140 ถึง 144) และ
135.3 อธิบายผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้ นกับจํ านวนเงิน ระยะเวลา
และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ (ตามย่อหน้าที่ 145
ถึง 147)
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 135 กิจการต้ องพิจารณาทุกข้ อดังต่อไปนี้
136.1 ระดับของรายละเอียดที่จาํ เป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูล
136.2 ต้ องให้ ความสําคัญเพื่อให้ เป็ นไปตามแต่ ละข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลมากน้ อย
เพียงใด
136.3 ต้ องเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมหรือแยกต่างหากมากน้ อยเพียงใด และ
136.4 ความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงินต่อข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินลักษณะเชิงปริมาณของ
ข้ อมูลที่เปิ ดเผย
ถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นไม่ เพียงพอตามวัตถุประสงค์ในย่ อหน้ าที่ 135 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เพิ่ มเติมที่จําเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่ าว ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจแสดงการ
วิเคราะห์มูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์แยกตามลักษณะ ขอบเขตและ
ความเสี่ยงของภาระผูกพัน การเปิ ดเผยดังกล่าวอาจแบ่งแยกได้ ดังต่อไปนี้
137.1 ระหว่างจํานวนเงินที่เป็ นของสมาชิกปัจจุบัน สมาชิกล่วงหน้ า และผู้รับบํานาญ
137.2 ระหว่างผลประโยชน์ท่เี ป็ นสิทธิขาดและผลประโยชน์ท่คี ้ างจ่ายแต่ไม่เป็ นสิทธิขาด
137.3 ระหว่างผลประโยชน์ทมี ีเงื่อนไข จํานวนเงินที่จัดสรรให้ สาํ หรับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ในอนาคต และผลประโยชน์อ่นื ๆ
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กิจการต้ องประเมินว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนควรทําโดยแยกแต่ละโครงการหรือ
รวมเป็ นกลุ่มของโครงการที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีสาระสําคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยแยกแสดงตามลักษณะข้ อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
138.1 ที่ต้งั ตามภูมิศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน
138.2 ลักษณะที่แตกต่ างกัน เช่ น โครงการบํานาญจากเงินเดือนคงที่ โครงการบํานาญตาม
เงินเดือนเดือนสุดท้ าย หรือโครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
138.3 สภาพแวดล้ อมด้ านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน
138.4 ส่วนงานที่รายงานที่แตกต่างกัน
138.5 การจั ด การเงิ น ทุ น ที่แ ตกต่ า งกัน (เช่ น จั ด หาเงิ น ทุ น ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น หรื อ ไม่ มี
การจัดหาเงินทุน)
ลัก ษณะของโครงการผลประโยชน์ที่ กํ า หนดไว้แ ละความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ โครงการ
ผลประโยชน์ดงั กล่าว
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กิจการต้ องเปิ ดเผย
139.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโครงการผลประโยชน์ รวมถึง
139.1.1 ลักษณะของผลประโยชน์ท่จี ัดหาโดยโครงการ (เช่น โครงการผลประโยชน์ตาม
เงินเดือนเดือนสุดท้ าย หรือโครงการที่อ้างอิงจากการสมทบเงินบวกด้ วยการ
รับประกัน)
139.1.2 คําอธิบายเกี่ยวกับกรอบระเบียบข้ อบังคับในการดําเนินงานของโครงการ เช่น
ระดับของความต้ องการเงินทุนขั้นตํ่า และผลกระทบใดๆของกรอบระเบียบ
ข้ อบังคับที่มีต่อโครงการ เช่น เพดานของสินทรัพย์ (ตามย่อหน้ าที่ 64)
139.1.3 คําอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นๆของกิจการในการกํากับดูแลโครงการ
เช่น ความรับผิดชอบของทรัสตีหรือสมาชิกในคณะกรรมการของโครงการ
139.2 คําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการที่มีต่อกิจการ โดยมุ่งเน้ นที่ความเสี่ยงที่ไม่ปกติ
ความเสี่ยงเฉพาะกิจการ หรือความเสี่ยงเฉพาะโครงการ และความเสี่ยงจากการกระจุ ก
ตัวที่มีนัยสําคัญ ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าสินทรัพย์โครงการส่วนใหญ่ มีการลงทุนในเงินลงทุน
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง เช่ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการอาจมี ค วามเสี่ย งจากการ
กระจุกตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
139.3 คําอธิบายของการแก้ ไขใดๆของโครงการ การลดขนาดโครงการลงและการจ่ ายชําระ
ผลประโยชน์
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คําอธิบายของจํ านวนเงินในงบการเงิน
140

141

กิจการต้ องเปิ ดเผยการกระทบยอดคงเหลือต้ นงวดและยอดคงเหลือปลายงวดสําหรับรายการ
ต่อไปนี้ (ถ้ าสามารถปฏิบัติได้ )
140.1 หนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สทุ ธิ โดยแยกแสดงการกระทบยอดสําหรับ
140.1.1 สินทรัพย์โครงการ
140.1.2 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
140.1.3 ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์
140.2 สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชย กิจการต้ องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยใดๆ
และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง
การกระทบยอดของรายการตามย่อหน้ าที่ 140 ต้ องแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้ (ถ้ าสามารถ
ปฏิบัติได้ )
141.1 ต้ นทุนบริการปัจจุบัน
141.2 รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
141.3 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ สุทธิ โดยแยกแสดง
ดังนี้
141.3.1 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ ซึ่งไม่รวมจํานวนที่รวมไว้ อยู่ในดอกเบี้ย
ตามข้ อ 141.3.2
141.3.2 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (ตามย่อหน้ า 76.1)
141.3.3 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติทางการเงิน (ตามย่อหน้ า 76.2)
141.3.4 การเปลี่ยนแปลงในผลกระทบของการจํากัดสินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าํ หนด
ไว้ สุทธิถึงเพดานของสินทรั พย์ ซึ่งไม่ รวมจํานวนที่รวมอยู่ ในดอกเบี้ยตาม
ข้ อ 141.2 กิจการต้ องเปิ ดเผยวิธกี ารกําหนดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุด
ที่จัดหาได้ กล่ าวคือผลประโยชน์ดังกล่ าวอาจอยู่ในรูปของการได้ รับเงินคืน
การลดของการจ่ายเงินสมทบในอนาคตหรือทั้งสองอย่างรวมกัน
141.4 ต้ นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ ายชําระผลประโยชน์
ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 100 ต้ นทุนบริการในอดีตและผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์ไม่จาํ เป็ นต้ องแยกแสดงออกจากกัน หากเกิดขึ้นพร้ อมกัน
141.5 ผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
141.6 การสมทบเงินเข้ าโครงการ ให้ แยกแสดงระหว่างส่วนของนายจ้ างและส่วนของผู้เข้ าร่ วม
โครงการ
141.7 การจ่ า ยชํา ระเงิ น จากโครงการ ให้ แยกแสดงส่ ว นของจํา นวนเงิ น ที่จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ใดๆ
141.8 ผลกระทบของการรวมธุรกิจและการจําหน่ายธุรกิจ
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142

143

144

กิจ การต้ อ งแยกแสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ โ ครงการตามประเภทของลั ก ษณะและ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของสินทรัพย์ดังกล่ าว โดยแบ่งระดับย่อยของสินทรัพย์แต่ละโครงการ
เป็ นส่วนที่มีราคาตลาดอ้ างอิงในตลาดซื้ อขายคล่ อง (ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และส่วนที่ไม่ มี
ราคาตลาด ตัวอย่างเช่ น การกําหนดระดับของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 136 กิจการ
สามารถแบ่งแยกได้ ระหว่าง
142.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
142.2 ตราสารทุน (แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท สภาพภูมิศาสตร์ ฯลฯ)
142.3 ตราสารหนี้ (แยกตามประเภทของผู้ออก คุณภาพของเครดิต สภาพภูมิศาสตร์ ฯลฯ)
142.4 อสังหาริมทรัพย์ (แยกตามสภาพภูมิศาสตร์ ฯลฯ)
142.5 ตราสารอนุพันธ์ แยกตามประเภทของความเสี่ยงอ้ างอิงในสัญญา เช่น สัญญาอัตรา
ดอกเบี้ยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาตราสารทุน สัญญาเครดิต สัญญา
แลกเปลี่ยนช่วงชีวิต ฯลฯ
142.6 กองทุนที่ต้งั เพื่อการลงทุน (แยกตามประเภทการลงทุนของกองทุน
142.7 หลักทรัพย์ท่มี ีสนิ ทรัพย์คาํ้ ประกัน และ
142.8 ตราสารหนี้ท่มี ีโครงสร้ างซับซ้ อน
กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่สามารถโอนได้ ภายในกิจการที่เป็ น
สินทรัพย์โครงการ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่คี รอบครอง
โดยกิจการหรือสินทรัพย์อ่นื ที่ใช้ โดยกิจการ
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ ใน
การกํา หนดมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ (ตามย่ อ หน้ า ที่ 76)
การเปิ ดเผยดังกล่าวต้ องเป็ นค่าสัมบูรณ์ (เช่น เปิ ดเผยเป็ นอัตราร้ อยละสัมบูรณ์ และไม่ใช่เพียง
ส่วนต่ างระหว่ างอัตราร้ อยละที่แตกต่ างกันกับตัวแปรอื่น) เมื่อกิจการเปิ ดเผยยอดรวมสําหรับ
กลุ่มของโครงการ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในรูปแบบของค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักหรือช่วง
ความสัมพันธ์ในเชิงแคบ
จํ านวนเงิน ระยะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต

145

กิจการต้ องเปิ ดเผย
145.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (ตามที่เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่ 144) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการ
แสดงให้ เ ห็น ว่ า ภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
ที่อาจเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันนั้นอย่างไร
145.2 วิ ธีก ารและข้ อ สมมติ ท่ีใ ช้ ใ นการจั ด ทํา การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวตามที่ก ํา หนดใน
ย่อหน้ าที่ 145.1 และข้ อจํากัดของวิธกี ารดังกล่าว
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146

147

145.3 การเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนสําหรับวิธีการและข้ อสมมติท่ใี ช้ จัดทําการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว และเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายของกลยุทธ์การจับคู่ของสินทรัพย์หนี้สนิ ใดๆ ที่ใช้ โดยโครงการหรือ
กิจการรวมถึงการใช้ วิธกี ารคํานวณเงินรายปี และวิธกี ารอื่นๆ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนช่วงชีวิต เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อแสดงข้ อบ่งชี้ของผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ต่อกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
กิจการต้ องเปิ ดเผย
147.1 คํา อธิ บ ายของข้ อ ตกลงในการจั ด หาเงิ น ทุ น ใดๆ และนโยบายการจั ด หาเงิ น ทุ น ที่มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินสมทบในอนาคต
147.2 ความคาดหวังการจ่ายเงินสมทบเข้ าโครงการสําหรับรอบระยะเวลารายงานประจําปี ถัดไป
147.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการครบกําหนดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
โดยรวมถึงระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และ
อาจรวมถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วกั บ การกระจายตั ว ของระยะเวลาของการจ่ า ยชํา ระ
ผลประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์
โครงการของกลุ่มนายจ้าง

148

หากกิจการเข้ าร่วมในโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้ าง กิจการต้ องเปิ ดเผย
148.1 คํา อธิบ ายของข้ อ ตกลงในการจั ด หาเงิ น ทุ น รวมทั้ง วิ ธี ก ารที่ใ ช้ ใ นการกํา หนดอัต รา
การจ่ายเงินสมทบของกิจการและข้ อกําหนดขั้นตํ่าของการจัดหาเงินทุน
148.2 คําอธิบายของขอบเขตที่กจิ การต้ องรับผิดชอบต่อโครงการสําหรับภาระผูกพันของกิจการ
อื่นๆ ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของโครงการกลุ่มนายจ้ าง
148.3 คําอธิบายของการปันส่วนสําหรับส่วนขาดหรือส่วนเกิน
148.3.1 เมื่อยกเลิกโครงการ หรือ
148.3.2 เมื่อกิจการถอนตัวจากโครงการ
148.4 หากกิจการรับรู้โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้ าที่ 34 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ เพิ่ ม เติ ม จากการเปิ ดเผยที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 148.1
ถึง 148.3 แทนการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 139 ถึง 147
148.4.1 ข้ อเท็จจริงที่ว่าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
148.4.2 เหตุ ผ ลที่ ท ํา ให้ กิ จ การมี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ นโครงการ
ผลประโยชน์ได้
148.4.3 ความคาดหวังการจ่ ายเงินสมทบเข้ าโครงการสําหรับรอบระยะเวลารายงาน
ประจําปี ถัดไป
148.4.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนขาดหรือส่วนเกินของโครงการที่อาจกระทบกับจํานวนของ
การจ่ ายเงินสมทบในอนาคต รวมถึงเกณฑ์ท่ีใช้ ในการกําหนดส่ วนขาดหรื อ
ส่วนเกิน และความเกี่ยวข้ องโดยนัย (ถ้ ามี) ของกิจการ
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148.4.5 ข้ อบ่งชี้ของระดับการเข้ าร่วมของกิจการในโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการ
อื่น ที่เ ข้ า ร่ ว ม ตั ว อย่ า งของการวั ด มู ล ค่ า ที่อ าจเป็ นข้ อ บ่ ง ชี้ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง
สัดส่วนของกิจการของเงินสมทบทั้งหมดของโครงการ หรือสัดส่วนของกิจการ
ของจํา นวนสมาชิ ก ทั้ง หมดที่เ ข้ า ร่ ว มในปั จ จุ บั น สมาชิ ก ที่เ กษี ย ณอายุ แ ละ
สมาชิกในอดีตที่มีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์หากข้ อมูลดังกล่าวสามารถหาได้
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยร่ วมกันรับ
ความเสีย่ ง
149

150

หากกิจการเข้ าร่ วมในโครงการผลประโยชน์ท่กี ิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันโดยร่วมกัน
รับความเสี่ยง กิจการต้ องเปิ ดเผย
149.1 ข้ อตกลงตามสัญญาหรือนโยบายการรับภาระต้ นทุนผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้ สุทธิหรือ
ข้ อเท็จจริงว่าไม่มีนโยบายดังกล่าว
149.2 นโยบายในการกําหนดส่วนที่กจิ การต้ องจ่ายสมทบ
149.3 หากกิจการบันทึกการปั นส่วนต้ นทุนผลประโยชน์สุทธิตามย่ อหน้ าที่ 41 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่อหน้ าที่ 135 ถึง 147
149.4 หากกิจ การบั น ทึกจํา นวนที่ต้ อ งจ่ า ยสมทบสํา หรั บ งวดตามย่ อ หน้ า ที่ 41 กิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ทั้ง หมดเกี่ย วกับ โครงการในภาพรวมตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ า ที่ 135
ถึง 137 139 142 ถึง 144 และ 147.1 และ 147.2
ข้ อมูลที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 149.3 และ149.4 ต้ องสามารถอ้ างอิงไปยังการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงินของกลุ่มกิจการอื่น ถ้ า
150.1 งบการเงินของกลุ่มกิจการนั้นระบุและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการแยกจากกัน และ
150.2 ผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าถึงงบการเงินของกลุ่มกิจการบนเงื่อนไขเดียวกันกับงบการเงิน
ของกิจการ และในเวลาเดียวกันหรือก่อนหน้ างบการเงินของกิจการเอง
ข้อกําหนดเรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

151

152

ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
151.1 รายการเกี่ย วกับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน ที่มี กั บ โครงการผลประโยชน์ ข อง
พนักงานหลังออกจากงาน และ
151.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับผู้บริหารสําคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
153

154

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่ างๆ ดังต่ อไปนี้ หากไม่ ได้ คาดว่ า
จะจ่ ายชําระทั้งจํานวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่พนักงาน
ได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
153.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้ รับผลตอบแทน เช่ น การให้ ลางานระยะยาวหลังจากทํางาน
เป็ นระยะเวลานาน การลาในปี ที่เว้ นจากการทํางาน เป็ นต้ น
153.2 ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทํางานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อ่นื ที่จ่ายจากการทํางานเป็ น
ระยะเวลานาน และ
153.3 ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน
153.4 ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และ
153.5 ผลตอบแทนที่รอจ่าย
การวัด มู ลค่ า ของผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนั ก งาน มัก ไม่ มีระดั บ ของความไม่ แ น่ น อน
เหมือนกรณีการวัดมูลค่ าผลประโยชน์หลังออกจากงาน ด้ วยเหตุน้ ี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
จึงต้ องการให้ ใช้ วิธกี ารบัญชีอย่างง่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน วิธนี ้ ีแตกต่าง
จากการบัญชีท่ใี ช้ สาํ หรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เนื่องจากวิธีน้ ีไม่ ให้ รับรู้รายการจาก
การวัดมูลค่าใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
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ในการรับรู แ้ ละวัดมู ลค่ าส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน กิจการต้องปฏิ บตั ิตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 98 และ 113 ถึง 115 กิจการต้องนํา
ย่อหน้าที่ 116 ถึง 119 มาถือปฏิบตั ิในการรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
กิ จ การต้อ งรับ รู ย้ อดรวมสุ ท ธิ ข องจํ า นวนต่ อ ไปนี้ สํ า หรับ ผลประโยชน์ร ะยะยาวอื่ น ของ
พนักงานในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ กําหนด
หรืออนุญาตให้รวมเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
156.1 ต้นทุนบริการ (ตามย่อหน้าที่ 66 ถึง 112)
156.2 ดอกเบี้ ยสุทธิ จากหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ (ตามย่อหน้า
ที่ 123 ถึง 126) และ
156.3 การวัดมู ลค่ าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ (ตาม
ย่อหน้าที่ 127 ถึง 130)
รู ป แบบหนึ่ ง ของผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของพนั ก งาน ได้ แก่ ผลประโยชน์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ
การทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน ถ้ าระดับของผลประโยชน์ข้ ึนอยู่กับระยะเวลาของการบริการ
ภาระผู กพั น จะเกิดขึ้น เมื่อมีก ารให้ บริ การแล้ ว การวัดมู ลค่ า ของภาระผู กพั น นั้ น ต้ องสะท้ อน
ความเป็ นไปได้ ท่ีจะต้ องจ่ ายเงินและระยะเวลาที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย ถ้ าระดับของผลประโยชน์
สําหรับพนักงานที่ทุพพลภาพทุกรายเท่ากันโดยไม่คาํ นึงถึงจํานวนปี ที่ให้ บริการ กิจการจะต้ อง
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รับรู้ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์น้ันเมื่อมีเหตุการณ์ท่เี ป็ นสาเหตุการทุพพลภาพ
เป็ นระยะเวลานานได้ เกิดขึ้น
การเปิ ดเผยข้อมูล
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แม้ ว่ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก าํ หนดให้ กิจ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ของพนั ก งานอย่ า งเจาะจง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่น ๆ อาจ
กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ของพนักงานสําหรับผู้บริหารสําคัญ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ เ มื่ อ เลิ ก จ้ างแยกจาก
ผลประโยชน์อ่นื ของพนักงาน เพราะเหตุการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดภาระผูกพันขึ้นนั้นคือการเลิกจ้ าง
มากกว่าเกี่ยวกับบริการที่พนักงานให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเป็ นผลมาจากการตัดสินใจของ
กิจการที่จะเลิกจ้ างพนักงานหรือการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้ อเสนอผลประโยชน์เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างไม่รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผลมาจากการเลิกจ้ างงานตาม
คํา ร้ อ งขอของพนั ก งานโดยไม่ มี ข้ อ เสนอของกิจ การ หรื อ เป็ นผลมาจากข้ อ กํา หนดของการ
เกษียณอายุตามปกติเนื่องจากผลประโยชน์ดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน บางกิจการ
ให้ ระดับของผลประโยชน์สาํ หรับการเลิกจ้ างโดยสมัครใจตามความต้ องการของพนักงาน (ซึ่งโดย
เนื้อหาสาระแล้ วถือเป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน) ตํ่ากว่ าผลประโยชน์จากการเลิกจ้ างที่
บังคับโดยกิจการ ส่ วนของผลประโยชน์ท่ีจะจ่ ายเนื่องจากการบังคับให้ ออกจากงานที่สูงกว่ า
ผลประโยชน์สาํ หรับการเลิกจ้ างโดยสมัครใจตามความต้ องการของพนักงานถือเป็ นผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้ าง
รู ป แบบของผลประโยชน์ ข องพนั ก งานไม่ ไ ด้ ก ํา หนดว่ า จะต้ อ งให้ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นกั บ
การให้ บริการหรือแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ างของพนักงาน โดยปกติแล้ วผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
ได้ จ่ายออกไปเป็ นเงินก้ อนทั้งจํานวน แต่บางครั้งจะรวมถึง
161.1 การให้ ผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพิ่มเติม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
161.2 เงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่กาํ หนด หากพนักงานไม่ได้ ให้ บริการที่ให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อกิจการอีกต่อไป
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ข้ อบ่งชี้ท่แี สดงว่าผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นการให้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ บริการ รวมถึง
162.1 ผลประโยชน์ท่เี ป็ นเงื่อนไขของการให้ บริการในอนาคต (รวมถึงผลประโยชน์ท่เี พิ่มขึ้น
หากมีการให้ บริการเพิ่มขึ้น)
162.2 ผลประโยชน์ท่เี ป็ นไปตามเงื่อนไขของโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเลิ กจ้ างบางประเภทอาจเป็ นไปตามเงื่อนไขของโครงการผลประโยชน์ ของ
พนักงานที่มีอยู่ในปั จจุ บัน ตัวอย่ างเช่ น อาจเป็ นการกําหนดโดยกฎหมาย สัญญาจ้ างงานหรือ
ข้ อตกลงสหภาพแรงงาน หรือเป็ นผลมาจากการปฏิบัติในอดีตของนายจ้ างในการให้ ผลประโยชน์
ที่คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างอื่น เช่น หากกิจการจัดทําคําเสนอผลประโยชน์ท่นี านกว่าระยะเวลาสั้น
หรือนานกว่าระยะเวลาสั้นระหว่างวันที่ให้ ข้อเสนอและวันที่คาดว่าจะมีการเลิกจ้ างพนักงานจริง
กิจการต้ องพิจารณาว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นการจัดตั้งโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ใหม่ ห รื อ ไม่ และต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผลประโยชน์ ท่ีเ สนอให้ เ ป็ นผลประโยชน์ เ มื่ อ เลิ ก จ้ า งหรื อ
ผลประโยชน์หลั งออกจากงาน ผลประโยชน์ ของพนั กงานที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงานจะเป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างหากเป็ นผลมาจากทั้งการตัดสินใจของ
กิจการที่จะเลิกจ้ างพนักงานและไม่มีเงื่อนไขของการให้ บริการในอนาคต
ผลประโยชน์ของพนักงานบางประเภทเป็ นผลประโยชน์ท่ีจะจ่ ายโดยไม่ คาํ นึงถึงสาเหตุในการ
ออกจากงานของพนักงาน การจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวมีความแน่นอน (ขึ้นอยู่กบั กฎเกณฑ์ท่จี ะ
ให้ สทิ ธิขาดหรือข้ อกําหนดการให้ บริการขั้นตํ่า) แต่จังหวะเวลาของการจ่ายยังไม่แน่นอน แม้ ว่า
ในบางประเทศจะเรียกผลประโยชน์เหล่านี้ว่าค่าตอบแทนจากการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณ
จากการเลิกจ้ าง ผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้ าง กิจการจึงต้ องปฏิบัติทางบัญชีเช่นเดียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การรับรูร้ ายการ

165

166

กิจการต้องรับรู ผ้ ลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็ นหนี้ สินและค่ าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่ อไปนี้
เกิดขึ้ นก่อน
165.1 เมือ่ กิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป และ
165.2 เมื่อกิจการรับรู ต้ น้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (เมื่อมีการประกาศใช้) และเกี่ยวข้องกับการจ่ ายชําระ
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
สําหรับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างค้ างจ่ายที่เป็ นผลมาจากการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับ
ข้ อเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ างงาน กิจการจะไม่ สามารถยกเลิกข้ อเสนอ
การให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดก่อน
166.1 เมื่อพนักงานยอมรับข้ อเสนอนั้น และ
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166.2 เมื่อมีข้อจํากัด (เช่น กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกําหนดตามสัญญา หรือข้ อจํากัดอื่นๆ)
ต่อความสามารถของกิจการที่จะยกเลิกข้ อเสนอที่ก่อให้ เกิดผลกระทบ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
ข้ อเสนอได้ จัดทําขึ้นโดยมีข้อจํากัดอยู่ในระยะเวลาของการให้ ข้อเสนอ
สําหรั บผลประโยชน์ เมื่อเลิ กจ้ างค้ างจ่ ายที่เป็ นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิ กจ้ าง
พนักงาน กิจการจะไม่สามารถยกเลิกข้ อเสนอได้ อีกต่อไปหากกิจการมีการสื่อสารต่อพนักงานที่
ได้ รับผลกระทบจากโครงการเลิกจ้ างพนักงาน โดยเข้ าหลักเกณฑ์ท้งั หมดดังต่อไปนี้
167.1 มีการดําเนิ นการที่จําเป็ นที่บ่งชี้ว่าจะไม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในโครงการที่
จะจัดทําขึ้น
167.2 โครงการมีการระบุจาํ นวนของพนักงานที่จะเลิกจ้ าง ประเภทงาน หรือหน้ าที่งาน และ
สถานที่ทาํ งาน (โครงการไม่ จาํ เป็ นต้ องระบุถึงพนักงานแต่ ละคน) และวันที่คาดว่ าจะ
เสร็จสิ้น
167.3 โครงการได้ ก ํา หนดรายละเอีย ดผลประโยชน์ เ มื่ อ เลิ ก จ้ า งให้ กับ พนั ก งานเพี ย งพอที่
พนักงานจะสามารถกําหนดประเภทและจํานวนเงินของผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับเมื่อมีการ
เลิกจ้ างงาน
เมื่อกิจการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง กิจการอาจจําเป็ นต้ องพิจารณาถึงการแก้ ไขโครงการ
หรือการลดขนาดโครงการผลประโยชน์อ่นื ของพนักงานลงด้ วย (ตามย่อหน้ าที่ 103)
การวัดมูลค่า
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กิจการต้องวัดมู ลค่าของผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างเมือ่ รับรูร้ ายการเริ่มแรก และต้องวัดมู ลค่า
และรั บ รู ้ก ารเปลี่ ย นแปลงในภายหลัง ตามลัก ษณะของผลประโยชน์ข องพนัก งาน
หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็ นส่วนเพิ่มของผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้อง
นําข้อกําหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงานมาถือปฏิบตั ิ เว้นแต่
169.1 หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างคาดว่าจะจ่ ายชําระทั้งจํ านวนก่อน 12 เดือนนับจาก
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจํ าปี ที่มีการรับรู ผ้ ลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง กิจการ
ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
169.2 หากผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างไม่ได้คาดว่าจะจะจ่ ายชําระทั้งจํ านวนก่อน 12 เดือนนับ
จากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจํ าปี กิ จการต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
เนื่องจากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างไม่ได้ เป็ นการให้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ บริการ ย่อหน้ าที่ 70
ถึง 74 ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรผลประโยชน์ไ ปยังงวดที่มีการให้ บริ การจึ งไม่ เกี่ยวข้ องกับ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง

55

ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 159 ถึง 170
ข้อมูลพื้นฐาน
จากการเข้ าซื้อกิจการที่ผ่านมา กิจการมีแผนจะปิ ดโรงงานในระยะเวลา 10 เดือนและจะเลิกจ้ าง
พนักงานทั้งหมดของโรงงาน เนื่องจากกิจการยังต้ องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในโรงงาน
เพื่อให้ สามารถดําเนินการตามข้ อตกลงที่มีอยู่ กิจการจึงประกาศโครงการเลิกจ้ างพนักงาน ดังนี้
พนักงานแต่ ละคนที่อยู่และให้ บริการจนถึงวันปิ ดโรงงานจะได้ รับเงินสดจํานวน 30,000 บาท
ณ วันเลิกจ้ าง ส่วนพนักงานที่ลาออกก่อนถึงวันปิ ดโรงงานจะได้ รับเงินสดจํานวน 10,000 บาท
โรงงานมีพนักงาน 120 คน ณ เวลาที่ประกาศโครงการ กิจการคาดว่าจะมีพนักงาน 20 คน
ลาออกก่อนถึงวันที่จะปิ ดโรงงาน ดังนั้น ประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายภายใต้ โครงการจึงมี
จํานวนรวม 3,200,000 บาท (20x10,000 + 100x30,000) ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่
160 กิจการต้ องบันทึกผลประโยชน์ท่ใี ห้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ างงานเป็ นผลประโยชน์เมื่อ
เลิกจ้ าง และผลประโยชน์ท่ีให้ กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ บริการเป็ นผลประโยชน์
ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างให้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ างงานจํานวน 10,000 บาท ซึ่ง
เป็ นจํานวนเงินที่กจิ การจําเป็ นต้ องจ่ายสําหรับการเลิกจ้ างพนักงานโดยไม่คาํ นึงถึงว่าพนักงานจะ
ยังคงอยู่และให้ บริการจนถึงวันปิ ดโรงงานหรือจะลาออกก่อนปิ ดโรงงาน ถึงแม้ ว่าพนักงานจะ
สามารถลาออกก่อนปิ ดโรงงาน การเลิกจ้ างพนักงานทั้งหมดยังคงเป็ นผลจากการตัดสินใจของ
กิจการที่จะปิ ดโรงงานและเลิกจ้ างงาน (พนักงานทุกคนต้ องถูกเลิกจ้ างเมื่อโรงงานปิ ด) ดังนั้น
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ จํานวน 1,200,000 บาท (120x10,000) เป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
ตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่มาถึงก่อนระหว่างวันที่ประกาศโครงการเลิกจ้ าง
พนักงานและวันที่กจิ การรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับการปิ ดโรงงาน
ผลประโยชน์ทีใ่ ห้เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการให้บริการ
ผลประโยชน์ ส่ ว นเพิ่ ม ที่พ นั ก งานจะได้ รั บ เมื่ อ ให้ บ ริ ก ารครบระยะเวลา 10 เดื อ น เป็ นการ
แลกเปลี่ยนกับการให้ บริการตลอดช่วงระยะเวลานั้น กิจการต้ องบันทึกผลประโยชน์ดังกล่าวเป็ น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเนื่องจากมีการคาดว่าจะจ่ ายชําระก่อน 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี จากตัวอย่ างนี้ กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องคิดลดให้ เป็ นมูลค่ า
ปั จจุ บัน ดังนั้น กิจการจะรับรู้ค่าใช้ จ่ายจํานวน 200,000 บาท (2,000,000 ÷ 10) ใน
แต่ละเดือนระหว่างช่วงเวลาการให้ บริการเป็ นเวลา 10 เดือน พร้ อมทั้งรับรู้ราคาตามบัญชีของ
หนี้สนิ เพิ่มขึ้นด้ วย
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การเปิ ดเผยข้อมูล
171 แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะไม่กาํ หนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
อย่ างเจาะจง มาตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบับอื่นอาจกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
บุ ค คลหรื อกิ จ การที ่เกี ย่ วข้อ งกัน (เมื่ อ มีก ารประกาศใช้ ) กํา หนดให้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับ
ผลประโยชน์ของพนักงานสําหรับผู้บริหารสําคัญ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรื อหลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ อนุ ญ าตให้ นํา ไปใช้ ก่อนวัน ถือปฏิบั ติ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
173 กิจการต้ องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เว้ นแต่
173.1 กิ จ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ ง ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ น อกขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับการเปลี่ยนแปลงในต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่รวมอยู่ในราคาตามบัญชีก่อนวันที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ วันที่
เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ คือ วันต้ นงวดของงวดแรกสุดที่นาํ เสนอใน
งบการเงินที่กจิ การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
173.2 ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้ นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 กิจการ
ไม่ จําเป็ นต้ องแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบสําหรั บการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดในย่ อหน้ า
ที่ 145 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
174 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ทํา ให้ เ กิด การปรั บ ปรุ ง คํา นิ ย ามของคํา ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในย่ อ หน้ า ที่ 8 และ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 113 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
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