คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
บทนา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เมื่ อ มี ก ารจั ด ท า
งบการเงินของโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน โดยใช้ กับการบั ญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เพื่อเสนอต่อผู้เข้ าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม ไม่ได้ ใช้ เพื่ อรายงานเรื่องสิทธิท่มี ี
ในผลประโยชน์ ต อบแทนเมื่ อ ออกจากงานต่ อผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเป็ นรายบุ ค คล และถื อ ว่ า โครงการ
ผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงานเป็ นกิจ การที่เ สนอรายงานแยกต่ า งหากจากงบการเงิ น ของนายจ้ า งของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ สาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น โครงการเงิน
บานาญ โครงการเกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องใช้ เมื่อมีการจัดทางบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก
งาน และให้ นามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับมาใช้ กับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน ตราบที่ไม่ขัดกับข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สาหรั บโครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานอาจเป็ นโครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ หรื อ
โครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ กิจการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรับเงินสมทบ
และเพื่อจ่ายเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งอาจแยกเป็ นนิติบุคคลต่างหากหรือไม่กไ็ ด้ และอาจมี
ทรัสตีหรือไม่กไ็ ด้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติโดยไม่คานึงว่ากิจการมีการจัดตั้งเป็ นกองทุนหรือ
มีทรัสตีหรือไม่
กรณีท่โี ครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานได้ นาสินทรัพย์ไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ให้ ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยใช้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบั ญชี และการโอนสินทรั พย์ไปยัง
กองทุนเช่นเดียวกับโครงการที่ดาเนินการจัดการการลงทุนเอง เว้ นแต่สัญญาที่ทาไว้ กับบริษัทประกันภัยใน
นามของผู้เข้ าร่วมโครงการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมโครงการ และภาระผูกพันใน
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยแต่ผ้ ูเดียว
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่บังคับใช้ กับผลประโยชน์ของการจ้ างงานรูปแบบอื่น เช่น
เงินชดเชยจากการเลิกจ้ างงาน ข้ อตกลงการผ่อนจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพักตามอายุงาน
โครงการเกษียณอายุงานก่อนกาหนดที่จัดตั้งขึ้นเป็ นพิเศษหรือโครงการเลิกจ้ างแรงงานส่วนเกิน โครงการ
สุขภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมทั้งโครงการกองทุนประกันสังคมที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐ
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คานิยาม
โครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน หมายถึง ข้ อตกลงที่กิจการจะให้ ผลประโยชน์แก่ลูกจ้ าง
เมื่อสิ้นสุดหรือภายหลังสิ้นสุดการจ้ าง (ไม่ว่าจะจ่ายเป็ นเงินรายปี หรือจ่ายทั้งจานวน) เมื่อผลประโยชน์หรือ
เงินสมทบนั้นสามารถกาหนด หรือประมาณการได้ ล่วงหน้ าก่อนการเกษียณอายุ โดยมีเอกสารประกอบ
หรือตามวิธปี ฏิบัติของกิจการ
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการสมทบเงิน”) หมายถึง โครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานซึ่งผลประโยชน์ท่จี ่ายเมื่อออกจากงานกาหนดจากเงินสมทบและผลตอบแทน
ที่ได้ จากการนาเงินนั้นไปลงทุน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการผลประโยชน์ ”) หมายถึง
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานซึ่งผลประโยชน์ท่จี ่ายเมื่อเกษียณอายุกาหนดโดยอ้ างอิงจากสูตรใน
การคานวณซึ่งโดยทั่วไป คิดจากค่าตอบแทนที่ลูกจ้ างได้ รับและ/หรืออายุงานของลูกจ้ าง
การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน หมายถึง การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนซึ่งแยกต่างหากจาก
กิจการของนายจ้ าง เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลประโยชน์เมื่อออกจากงานได้ ตามภาระผูกพันในอนาคต
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานและบุคคลอื่นที่มี
สิทธิได้ รับผลประโยชน์ภายใต้ โครงการ
สินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สาหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ หมายถึง สินทรัพย์ของโครงการหักด้ วยหนี้สิน
ทั้งสิ้น นอกเหนือจากมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
มู ลค่ าปั จจุ บนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สญ
ั ญาไว้ หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่คาดว่าจะต้ องจ่ายจากโครงการผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุให้ แก่ลูกจ้ างปัจจุบัน และอดีตลูกจ้ างซึ่งได้ ให้ บริการแก่กจิ การ
ผลประโยชน์ที่ได้รบั เป็ นสิทธิขาด หมายถึง ผลประโยชน์หรือสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานที่ไม่ข้ ึนกับเงื่อนไขการจ้ างงานต่อเนื่อง
ตัวอย่างของผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับเป็ นสิทธิขาดและผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับไม่เป็ นสิทธิขาด
กรณีที่ 1 พนักงานทางานกับกิจการเป็ นระยะเวลา 5 ปี และคาดว่าจะทางานกับกิจการต่อเนื่องไป
อีก 10 ปี จนเกษี ยณอายุ กรณี ท่ีพนั ก งานลาออกวั น นี้ พนั กงานจะได้ รั บ ผลประโยชน์ โดยใช้ เกณฑ์
การคานวณจากจานวนปี ที่ทางานกับกิจการเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับการให้ บริการแก่กิจการเป็ นระยะเวลา 5 ปี ถือว่าผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
เป็ นสิทธิขาด สาหรั บผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การแก่กิจการต่อเนื่องไปอีก 10 ปี ถือว่ า
ผลประโยชน์ ท่ีได้ รับไม่ เป็ นสิทธิขาด เนื่ องจากกิจ การจะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ กับพนั ก งานเฉพาะกรณี ท่ี
พนักงานทางานกับกิจการต่อเนื่องไปจนเกษียณอายุ
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กรณีที่ 2 โครงการผลประโยชน์ จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ กับพนั กงานที่ทางานให้ แก่กิจการจน
เกษียณอายุเท่านั้น ดังนั้น ผลประโยชน์ท่ีได้ รับเป็ นสิทธิขาดจะเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้ องกับ
พนักงานที่ได้ รับผลประโยชน์ เท่านั้ น สาหรับผลประโยชน์ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับพนั กงานที่มีอยู่ ถือว่ า
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับไม่เป็ นสิทธิขาด เนื่องจากผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ้ างงาน
ต่อเนื่อง
สาหรับกรณีโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานมีผ้ ูให้ การสนับสนุ นอื่นนอกเหนือจากนายจ้ าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินของโครงการดังกล่าวด้ วย
.

แม้ ว่าโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานส่วนใหญ่กาหนดขึ้นจากข้ อตกลงอย่างเป็ นทางการ
แต่ บ างโครงการไม่ มีข้ อ ตกลงอย่ า งเป็ นทางการแต่ มีร ะดั บ ของภาระผู ก พั น อัน เนื่ อ งมาจากวิ ธีป ฏิบั ติ
ที่กาหนดขึ้นโดยนายจ้ าง ในขณะที่บางโครงการอนุ ญาตให้ นายจ้ างจากัดภาระผูกพันของตนเองภายใต้
โครงการได้ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นการยากที่นายจ้ างจะยกเลิกโครงการหากยังมีลูกจ้ างอยู่ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั โครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการเช่นเดียวกันกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็ น
ทางการ ตัวอย่างของโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ เช่น นายจ้ างจ่ ายผลประโยชน์ให้ กับพนักงาน
ตามเงินเดือนและจานวนปี ที่ทางานกับกิจการ แม้ ว่าจะไม่มีข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ แต่พนักงานคาดว่ า
จะได้ รับผลประโยชน์น้ ีเมื่อเกษียณอายุ ถือว่านายจ้ างมีภาระผูกพันเกิดขึ้น เนื่องจากหากนายจ้ างไม่จ่าย
ผลประโยชน์ ให้ กับ พนั ก งาน จะท าให้ กิจ การเกิด ปั ญ หากั บ พนั ก งานที่มีอ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และพนั ก งานที่
เกษียณอายุก่อนหน้ านี้
นอกจากนี้ โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหลายโครงการได้ จัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหาก
เพื่อรั บเงินสมทบและจ่ ายเงินผลประโยชน์ กองทุนดังกล่ าวอาจมีการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนโดย
คณะบุคคลอิสระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหล่านี้ว่า ทรัสตี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คาว่าทรัสตี
เพื่ออธิบายถึงคณะบุคคลดังกล่าว โดยไม่คานึงว่ามีการจัดตั้งทรัสต์ข้ ึนหรื อไม่ ตัวอย่างเช่ น กิจการมี
โครงการผลประโยชน์ ท่หี ลากหลายสาหรั บผู้บริ หารในระดับต่างๆ ซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง โครงการผลประโยชน์น้ ีประกอบด้ วยเงินผลประโยชน์เท่านั้น
โดยปกติ โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน หมายถึง โครงการสมทบเงินหรื อโครงการ
ผลประโยชน์ ซึ่งโครงการแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ในบางกรณี โครงการที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะผสม
ของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือว่าโครงการแบบผสมดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
งบการเงินของโครงการสมทบเงินต้ องประกอบด้ วย
 งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ และ
 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ จานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้เข้ าร่ วมโครงการภายใต้ โครงการสมทบเงิน
ต้ องกาหนดจากจานวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้ าง ผู้เข้ าร่ วมโครงการ หรื อทั้งสองฝ่ าย รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน เช่น กิจการต้ องจ่ายเงินสมทบใน
อัตราร้ อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน โดยเงินจานวนนี้จะนาไปลงทุนในนามของโครงการผลประโยชน์
และผลตอบแทนที่ได้ จากการลงทุ นจะเพิ่ มจานวนของผลประโยชน์ ท่ีพนั กงานจะได้ รับเมื่อเกษี ยณอายุ
กิจการไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินเพิ่มเติม ไม่ว่าการลงทุนจะก่อให้ เกิดผลกาไรหรือไม่กต็ าม
โดยทั่วไป ภาระผูกพั นของนายจ้ างจะหมดไปเมื่อจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน ซึ่งโดยปกติมิได้
มีข้อกาหนดให้ ต้องใช้ คาแนะนาของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ถึงแม้ ว่าในบางครั้ง คาแนะนาดังกล่าวอาจ
ใช้ ในการประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่อาจจะได้ รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินสมทบที่จ่ายในปั จจุ บันและ
จานวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่คงที่
ผู้เข้ าร่ วมโครงการจะให้ ความสนใจกับกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงจากจานวนของผลประโยชน์ในอนาคต ผู้เข้ าร่ วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้ มีการรับเงินสมทบ
และมีการควบคุมที่เหมาะสมในการปกป้ องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ สาหรับนายจ้ างให้ ความสนใจ
ในการดาเนินงานของโครงการที่มีประสิทธิภาพและถูกต้ อง มุ่งเน้ นให้ มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่ต่า
มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีเพื่อจูงใจพนักงาน และลดแรงกดดันในการที่จะต้ องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม
ดังนั้น การรายงานของโครงการสมทบเงินจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และผลการดาเนินงาน
จากการลงทุนของโครงการเป็ นระยะ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินต้ องนาเสนอข้ อมูล
รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 คาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาคัญสาหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ
 งบที่แสดงรายการและผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด และฐานะการเงินของ
โครงการ ณ วันสิ้นงวด
 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์มีความซับซ้ อนมากกว่าโครงการสมทบเงิน ภายใต้ โครงการผลประโยชน์
นายจ้ างมีภาระผูกพั นที่จะต้ องจ่ ายเงินผลประโยชน์ โดยคานวณตามอายุงานของลูกจ้ างและค่าตอบแทน
ที่ลู ก จ้ า งได้ รั บ ไม่ ว่ า จะเป็ นเงิ น เดื อ นในปี สุ ด ท้ า ยของการท างานกั บ กิ จ การ หรื อ เงิ น เดื อ นถั ว เฉลี่ ย
ในช่ วงเวลาที่กาหนด เช่ น 3 ปี สุดท้ ายของการทางานกับกิจการ นอกจากนี้ เงินผลประโยชน์ถือเป็ น
ภาระผู ก พั น ที่น ายจ้ า งจะต้ อ งจ่ า ยในอนาคต การคานวณเงิ น ผลประโยชน์ ต้อ งใช้ ก ารประมาณการที่มี
ความซับซ้ อน จึงจาเป็ นต้ องอาศัยคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์ต้องรายงานโดยมีงบใดงบหนึ่งดังต่อไปนี้
ทางเลือกที่ 1 งบที่แสดงถึงรายการทุกข้ อต่อไปนี้
 สินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์
 มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับเป็ นสิทธิขาด และส่วนที่มิใช่ผลประโยชน์
ที่ได้ รับเป็ นสิทธิขาด
 ส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์
ทางเลือกที่ 2 งบแสดงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยรวมถึงรายการข้ อใด
ข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับเป็ น
สิทธิขาดและส่วนที่เป็ นผลประโยชน์ท่ยี ังไม่ได้ รับเป็ นสิทธิขาด
 การอ้ างอิงถึงที่มาของข้ อมูลในรายงานการคานวณตามวิธขี องคณิตศาสตร์ประกันภัย
กรณี ท่ีก ารก าหนดมู ลค่ า จากการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยไม่ ได้ จั ดทาขึ้น
ณ วันที่ในงบการเงิน ต้ องใช้ การกาหนดมูลค่าครั้งล่าสุดเป็ นเกณฑ์ และเปิ ดเผยวันที่ท่ไี ด้ มีการกาหนด
มูลค่านั้น
สาหรับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สญ
ั ญาไว้ จะต้ องคานวณจากผลประโยชน์ตามที่สญ
ั ญาไว้ ภายใต้ เงื่อนไขโครงการเกี่ยวกับการให้ บริการของ
พนักงานจนถึงวันที่ปัจจุ บัน โดยใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บันหรื อระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง พร้ อมทั้งเปิ ดเผยเกณฑ์ท่ใี ช้ และต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติท่ใี ช้
ในการค านวณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ มู ลค่ า ปั จ จุ บั น ตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ด้วย ตัวอย่างของ
การเปลี่ ยนแปลงข้ อ สมมติ ท่ีใช้ ใ นการคานวณตามหลั ก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย เช่ น นั ก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยแจ้ งว่าการคานวณจานวนผลประโยชน์ของพนักงานในอดีตใช้ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ในปั จจุ บันที่คาดการณ์ ไว้ เป็ นเกณฑ์ โดยคาดว่ าอัตราการหมุน เวียนของพนักงานอยู่ ในระดับที่สูงมาก
ในช่วงระยะเวลาสองสามปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับโครงสร้ างครั้งใหญ่ของกลุ่ มกิจการ ในขณะที่อัตรา
การหมุนเวียนของพนักงานที่นามาใช้ ในการคานวณครั้งล่าสุดอยู่บนข้ อสมมติท่วี ่าพนักงานจะยังคงทางานกับ
กิจการต่อไป จึงส่งผลให้ จานวนผลประโยชน์ ของพนักงานงวดปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาก และกิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการคานวณ
นอกจากนี้ งบการเงินต้ องอธิบายถึงความสัมพั นธ์ระหว่ างมู ลค่าปั จจุ บั นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ กับสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่าย
เป็ นผลประโยชน์ และต้ องอธิบายนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนของผลประโยชน์ตามที่สญ
ั ญาไว้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2559)

(คู่มืออธิบาย TAS 26) หน้ า 5

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ การจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ข้ ึนอยู่กับฐานะ
การเงินของโครงการและความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในอนาคตให้ แก่โครงการของผู้ จ่ายเงินสมทบ
รวมถึงผลการดาเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของโครงการ ดังนั้น โครงการ
ผลประโยชน์จาเป็ นต้ องได้ รับคาแนะนาจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นระยะๆ เพื่อประเมินเงื่อนไขทาง
การเงินของโครงการ สอบทานข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการ และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับระดับของ
จานวนเงินสมทบที่จะนาส่งในอนาคต
สาหรับการรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรั พยากรทาง
การเงินและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเป็ นระยะ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรที่สะสมไว้ และผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา โดยข้ อมูลที่ผ้ ูใช้ รายงานต้ องการทราบ
ได้ แก่ ผู้ท่มี ีสิทธิรับผลประโยชน์ ความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการคานวณภาระผูกพันที่จะต้ อง
จ่ายเงินผลประโยชน์ และความสอดคล้ องกันระหว่างระดับของจานวนเงินสมทบที่นาส่งกับภาระผูกพั น
จะต้ องจ่ายเงินผลประโยชน์
ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงข้ อมูลทุกเรื่องดังต่อไปนี้
 คาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาคัญสาหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ
 งบที่แสดงรายการและผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรั บงวด และฐานะการเงินของ
โครงการ ณ วันสิ้นงวด
 ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ คณิ ตศาสตร์ ประกันภั ยซึ่ งอาจแสดงเป็ นส่ว นหนึ่ งของงบหรื อ แยกแสดงเป็ น
รายงานต่างหาก และ
 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
มู ล ค่ าปั จจุ บ นั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อ เกษียณอายุตามที่
สัญญาไว้
มูลค่าปั จจุ บันของจานวนเงินที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายจากโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุอาจ
คานวณและรายงานโดยใช้ ระดับเงินเดือนปัจจุบัน หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการจนถึงเวลาที่ผ้ ูเข้ าร่ วม
โครงการเกษียณอายุ
กรณี ท่ีเลื อ กใช้ ร ะดับ เงิน เดือ นปั จจุ บั น ในการคานวณ มู ลค่ า ปั จจุ บั น ตามหลั ก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ เป็ นผลรวมของจานวนเงินที่จัดสรร
ให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการแต่ละคนในปัจจุบัน สามารถคานวณได้ อย่างมีหลักเกณฑ์ชัดเจนกว่าการใช้ ระดับ
เงินเดือ นที่ประมาณการเนื่องจากใช้ ข้อสมมติในการคานวณน้ อยกว่ า โดยผลประโยชน์ ท่ีเ พิ่ มขึ้นอัน
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จะเป็ นภาระผูกพันของโครงการเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือน ทั้งนี้ มูลค่า
ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยของจ านวนเงิน ผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้
ที่คานวณโดยใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บัน โดยทั่วไปจะมีจานวนใกล้ เคียงกับจานวนเงินที่ต้องจ่ ายเมื่อเกิด
กรณีการเลิกจ้ างหรือเลิกโครงการดังกล่าว
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรั บการเลือกใช้ เงินเดื อนที่ประมาณการในการคานวณ ข้ อมูลทางการเงินควรจัดทาโดย
ใช้ เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่ อง โดยไม่ ต้องคานึ งถึงข้ อสมมติ และการประมาณการที่ต้องใช้ ภายใต้
แผนการจ่ายเงินสุดท้ าย ผลประโยชน์จะถูกกาหนดโดยอ้ างอิงกับเงินเดือน ณ วันที่เกษียณอายุหรือใกล้
วันที่เกษียณอายุ ดังนั้น จึงต้ องมีการประมาณจานวนเงินเดือน ระดับเงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน
กรณี ท่ีกิ จ การไม่ ป ระมาณการระดั บ เงิ น เดื อ นทั้งที่ก ารโอนสิน ทรั พ ย์ ไ ปยั ง กองทุ น ส่ ว นใหญ่ ได้ ม าจาก
การประมาณการเงินเดือน อาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ามีการจ่ายเงินเข้ ากองทุนมากเกินไปอย่างเด่นชัด
ทั้งที่โครงการนั้นไม่ได้ มีการจ่ายเงินเข้ ากองทุนมากเกินไป หรืออาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ามีการโอน
สินทรัพย์ไปยังกองทุนอย่างเพียงพอทั้งที่โครงการนั้นขาดเงินทุน
มูลค่าปัจจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่
สัญญาไว้ ท่กี าหนดจากฐานเงินเดือนปั จจุ บันจะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงถึง
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ท่มี ีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน
กรณีท่มี ูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ ท่กี าหนดจากฐานเงินเดือนที่ประมาณการ จะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการ
เพื่อแสดงถึงขนาดของภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์
ประกัน ภัยของจานวนเงิน ผลประโยชน์ เ มื่ อเกษี ยณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้ แ ล้ ว ยังอาจต้ องมีคาอธิบ าย
ที่เ พี ยงพอเพื่ อ ให้ เ กิด ความเข้ า ใจอย่ า งชั ด เจนถึ งเนื้ อหาเกี่ ยวกับ มู ลค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ คาอธิบายดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนในอนาคตให้ เพียงพอตามที่วางแผนไว้ และนโยบายในการโอน
สินทรั พย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือนที่ประมาณการ ข้ อมูลเหล่ านี้อาจรวมอยู่ในงบการเงินหรื อ
ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เนื้ อหาในงบการเงิน
สาหรับโครงการผลประโยชน์ การนาเสนอข้ อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ โดย
แต่ละรู ปแบบสะท้ อ นให้ เห็นถึงความแตกต่า งของวิ ธีปฏิบั ติในการเปิ ดเผยและนาเสนอข้ อมู ลเกี่ยวกับ
การคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รูปแบบที่ 1 งบการเงินให้ รวมงบที่แสดงให้ เห็นถึง
 สินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์
 มูลค่ าปั จ จุ บั น ตามหลัก คณิตศาสตร์ ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สญ
ั ญาไว้ และ
 จานวนส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์
นอกจากนี้ งบการเงินของโครงการยังประกอบด้ วยงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้
สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้ ทั้งนี้ งบการเงินอาจมีรายงานของนัก
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย แนบไปด้ ว ยเพื่ อ เป็ นการให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
รูปแบบที่ 2 งบการเงินซึ่งประกอบด้ วย
 งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ และ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์
สาหรับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ จะเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย แนบไปด้ ว ยเพื่ อ เป็ นการให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ และ
รูปแบบที่ 3 งบการเงินซึ่งประกอบด้ วย
 งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ และ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยมีรายงานของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ แยกแสดงต่างหาก
ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานสาหรับผู้บริหารหรือรายงาน
ของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากับงบการเงินด้ วย
โครงการทั้งหมด
การวัดมูลค่าสินทรัพย์โครงการ
เงินลงทุนของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้ องแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีของ
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของโครงการซึ่งถือไว้
ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ ให้ เปิ ดเผยเหตุผลของการไม่ได้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม
ในกรณีของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด โดยปกติมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด เนื่องจาก
การใช้ ราคาตลาดถือได้ ว่าเป็ นเครื่องวัดที่มีประโยชน์สูงสุดสาหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่ในงบการเงิน และยัง
มีประโยชน์สงู สุดต่อการวัดผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด
สาหรับหลักทรัพย์ท่มี ีมูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้ มาเพื่อรองรับให้ สัมพันธ์กับภาระผูกพันของโครงการ
หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ระบุ ได้ อาจแสดงด้ วยราคาที่กาหนดจากมูลค่าไถ่ถอนขั้นสุดท้ าย
โดยสมมติว่าอัตราผลตอบแทนคงที่จนถึงวันครบกาหนด
ในกรณีท่เี งินลงทุนซึ่งโครงการถือไว้ ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็ นเจ้ าของ
ทั้งหมดของกิจการ ให้ เปิ ดเผยเหตุผลของการไม่ได้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม สาหรับกรณีท่เี งินลงทุนของโครงการ
แสดงด้ วยมูลค่าอื่นที่มิใช่ราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้ องเปิ ดเผยให้ ทราบถึงมูลค่ายุติธรรมด้ วย
ทั้งนี้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ ในการดาเนินงานของกองทุน จะต้ องใช้ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่เกี่ยวข้ อง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูล
งบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็ นโครงการผลประโยชน์หรื อ
โครงการสมทบเงิน ต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลทุกข้ อ ดังต่อไปนี้
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์
 สรุปนโยบายการบัญชีท่มี ีนัยสาคัญ และ
 คาอธิบายเกี่ยวกับโครงการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการในระหว่างงวด
งบการเงิ น ที่จั ดทาโดยโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ต้องประกอบด้ วยรายการทุ กข้ อ
ดังต่อไปนี้ (ถ้ ามี)
1. งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
1.1 สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้ อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม
1.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าสินทรัพย์
1.3 รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละรายการที่มีจานวนเงินเกินกว่าร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์
สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ หรือที่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของหลักทรัพย์แต่ละ
ประเภทหรือแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์สุทธิของโครงการมีมูลค่า 100 ล้ านบาท
โครงการได้ ลงทุนในพันธบัตร เป็ นเงินจานวน 7 ล้ านบาท และลงทุนในตราสารทุนโดย
การถือหุ้นเป็ นจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง โครงการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของเงินลงทุนทั้งสองรายการ
1.4 รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจ้ าง เช่ น โครงการได้ ซ้ ื อหุ้ นกู้ ท่ีออกโดยนายจ้ าง
จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นกู้ดังกล่าว
1.5 หนี้สินอื่นนอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบั นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ เช่ น โครงการค้ างชาระค่าธรรมเนียมที่
จะต้ อ งจ่ า ยให้ กั บ นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย และภาษี เ งิ น ได้ จ ากการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ
2. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยแสดงข้ อมูลดังนี้
2.1 เงินสมทบของนายจ้ าง
2.2 เงินสมทบของลูกจ้ าง
2.3 รายได้ จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล
2.4 รายได้ อ่นื
2.5 ผลประโยชน์ท่จี ่ายหรือค้ างจ่าย (ให้ เปิ ดเผยแยกเป็ นแต่ละรายการและจานวนรวม เช่น
ผลประโยชน์ท่จี ่ายหรือค้ างจ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ เสียชีวิต และทุพพลภาพ)
2.6 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
2.7 ค่าใช้ จ่ายอื่น
2.8 ภาษีเงินได้
2.9 กาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.10 การรั บโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น ตัวอย่า งเช่ น ในระหว่ า งงวด
พนักงานจานวน 110 รายลาออกจากกิจการและได้ โอนเงินผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่ลาออกจานวน 20 ล้ านบาท ไปยังโครงการของนายจ้ างใหม่ นอกจากนี้ กิจการรับ
โอนพนักงานใหม่จานวน 300 ราย และรั บโอนเงินผลประโยชน์ของพนักงานใหม่
จานวน 55 ล้ านบาท เข้ าโครงการ
3. คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
4. สาหรับโครงการผลประโยชน์ จะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ต ามที่สั ญ ญาไว้ (โดยอาจแยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับเป็ นสิทธิขาดและที่ยังไม่ได้ รับเป็ นสิทธิขาด) ซึ่งคานวณจากผลประโยชน์
ตามที่สัญญาไว้ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ ตั้งแต่เริ่มให้ บริการจนถึงปัจจุบันและใช้ ระดับ
เงินเดือนปั จจุ บันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยข้ อมูลนี้อาจ
รวมอยู่ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แนบมาด้ วย เพื่อใช้ อ่านร่วมกับงบการเงินที่
เกี่ยวข้ อง
5. สาหรั บ โครงการผลประโยชน์ จะต้ องมีคาอธิบายถึงข้ อสมมติท่ีมีนัยสาคั ญเกี่ยวกับการ
คานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยและวิธีการที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
รายงานของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้ องประกอบด้ วยคาอธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ซึ่งจะจั ดทาเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิน หรื อจั ดทาเป็ นรายงานแยกต่ า งหากก็ได้ โดยอาจมีร ายการ
ดังต่อไปนี้
 ชื่อของนายจ้ างและกลุ่มของลูกจ้ างที่ครอบคลุมถึง
 จานวนของผู้เข้ าร่ วมโครงการที่จะได้ รับผลประโยชน์ และจานวนของผู้เข้ าร่วมโครงการอื่นๆ โดย
มีการจัดประเภทตามความเหมาะสม เช่น จานวนของพนักงานที่จะได้ รับเงินผลประโยชน์ภายใต้ โครงการ
ในปี นี้ รวม 563 ราย และจานวนของพนักงานปัจจุบันที่จะได้ เงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ รวม 4,693 ราย
 ประเภทของโครงการว่าเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
 คาอธิบายว่าผู้เข้ าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้ โครงการหรือไม่
 คาอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานตามที่ได้ สัญญาไว้ กับผู้ เข้ าร่ วมโครงการ เช่ น
โครงการกาหนดให้ เงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานแก่ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการ คานวณในอัตรา 1/60 ของ
เงินเดือนสุดท้ายของพนักงานผู้เข้ าร่วมโครงการ สาหรับทุกปี ทางานให้ กบั กิจการ
 คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของการสิ้นสุดโครงการ
 การเปลี่ยนแปลงของรายการดังกล่าวข้ างต้ นในระหว่างงวดที่นาเสนอรายงาน
ทั้งนี้ ถือเป็ นเรื่องปกติในการอ้ างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผ้ ูใช้ สามารถหาได้ โดยง่ายและเป็ นเอกสารที่
อธิบายถึงโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้ อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังในรายงาน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
กรณี ท่ีกิจ การจั ดให้ มีโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานเป็ นครั้ งแรก กิจการต้ องกาหนด
วิ ธีป ฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อ ออกจากงานให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26

******************
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