เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๕/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่ อ ง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรือ่ ง
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน

คานา
มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 26:
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2019 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ มี การปรั บปรุ งจากฉบั บปี 2561 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

ขอบเขต
คานิยาม
โครงการสมทบเงิน
โครงการผลประโยชน์

1
8
13
17

มู ลค่ าปั จจุ บ ั น ตามหลั กคณิ ตศาสตร์ป ระกั น ภั ยของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
ความถีข่ องการกาหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เนื้ อหาในงบการเงิน

23
27
28

โครงการทั้งหมด

32

การวัดมูลค่าสินทรัพย์โครงการ
การเปิ ดเผยข้อมูล

32
34

วันถือปฏิบตั ิ

37
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 26 เรื่อง การบัญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 37 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ควรอ่าน
โดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติใน
การเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรือ่ ง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมือ่ ออกจำกงำน
ขอบเขต
1
2

3

4

5

6

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องใช้เมื่อมีการจัดทางบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น โครงการเงินบานาญ โครงการ
เกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือว่าโครงการ
ผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานเป็ นกิจการที่เสนอรายงานแยกต่ างหากจากงบการเงินของนายจ้ าง
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับให้ นามาใช้ กับงบการเงินของโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ตราบที่ไม่ขัดกับข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ กับการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
เพื่ อเสนอต่อผู้เข้ าร่ วมโครงการทั้งกลุ่ม ทั้งนี้ ไม่ได้ ใช้ เพื่ อรายงานเรื่องสิทธิท่ีมีในผลประโยชน์
ตอบแทนเมื่อออกจากงานต่อผู้เข้ าร่วมโครงการเป็ นรายบุคคล
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข องพนัก งาน เป็ นมาตรฐานการบั ญ ชี ท่ี
เกี่ ย วกั บ การก าหนดต้ น ทุ น ของผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงานในงบการเงิ น ของนายจ้ างที่ มี
โครงการดังกล่าว ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงช่วยเสริมมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ให้ สมบูรณ์ข้ ึน
โครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานอาจเป็ นโครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ หรื อโครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ กิจการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรับเงินสมทบ
และเพื่อจ่ายเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งอาจแยกเป็ นนิติบุคคลต่างหากหรือไม่กไ็ ด้ และ
อาจมีทรัสตีหรือไม่กไ็ ด้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติโดยไม่คานึงว่ากิจ การมีการจัดตั้ง
เป็ นกองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม่
โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงานที่ได้ น าสิน ทรั พ ย์ ไปลงทุ น กั บ บริ ษั ทประกัน ภั ย ให้ ใช้
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการบัญชีและการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนเช่นเดียวกับโครงการที่ดาเนินการ
จัดการการลงทุน เอง ดังนั้น จึงปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ เว้ นแต่ สัญญาที่ทาไว้ กับ
บริษัทประกันภัยในนามของผู้เข้ าร่ วมโครงการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วม
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7

โครงการ และภาระผู กพั น ในผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานอยู่ ในความรับ ผิดชอบของบริ ษัท
ประกันภัยแต่ผ้ ูเดียว
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บนี้ ไม่ ถื อปฏิ บั ติ กั บ ผลประโยชน์ ของการจ้ างงานรู ป แบบ อื่ น
เช่น เงินชดเชยจากการเลิกจ้ างงาน ข้ อตกลงการผ่อนจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพั ก
ตามอายุ งาน โครงการเกษี ยณอายุ งานก่อนกาหนดที่จัดตั้งขึ้นเป็ นพิ เศษหรื อโครงการเลิกจ้ าง
แรงงานส่วนเกิน โครงการสุขภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมทั้ง โครงการกองทุน
ประกันสังคมที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ

คานิยาม
8

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่
ออกจำกงำน

หมายถึง ข้อ ตกลงที่ กิ จ การจะให้ผ ลประโยชน์แ ก่ ลู ก จ้า ง
เมื่ อ สิ้ นสุ ด หรื อ ภายหลัง สิ้ นสุ ด การจ้า ง (ไม่ ว่ า
จะจ่ า ยเป็ นเงิ น รายปี หรื อ จ่ า ยทั้ง จ านวน) เมื่ อ
ผลประโยชน์หรื อเงิ นสมทบนั้นสามารถก าหนด
หรือประมาณการได้ล่วงหน้าก่อนการเกษียณอายุ
โดยมี เ อกสารประกอบหรื อ ตามวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ข อง
กิจการ

โครงกำรสมทบเงินทีก่ ำหนด หมายถึง โค รงการผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงาน ซึ่ ง
ไว้ (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ
ผลประโยชน์ ที่ จ่ ายเมื่ อ ออกจากงานก าหนด
“โครงกำรสมทบเงิน”)
จากเงิ น สมทบและผลตอบแทนที่ ได้จากการน า
เงินนั้นไปลงทุน
โครงกำรผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “โครงกำร
ผลประโยชน์”)

หมายถึง โค รงการผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงาน ซึ่ ง
ผลประโยชน์ที่ จ่ ายเมื่ อ เกษี ยณอายุ ก าหนดโดย
อ้างอิ งจากสูตรในการคานวณซึ่งโดยทัว่ ไป คิดจาก
ค่ าตอบแทนที่ ลู ก จ้ างได้ร ับ และ/หรื อ อายุ งาน
ของลูกจ้าง

กำรโอนสินทรัพย์ไปยัง
กองทุน

หมายถึง การโอนสิ น ทรัพ ย์ไปยังกองทุ น ซึ่ งแยกต่ างหาก
จากกิจการของนายจ้าง เพื่อ ให้กองทุ นสามารถ
จ่ ายผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานได้ต ามภาระ
ผูกพันในอนาคต
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ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร

หมายถึง สมาชิ กของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
และบุ คคลอื่ นที่ มี สิ ทธิ ได้ร ับผลประโยชน์ภายใต้
โครงการ

สินทรัพย์สุทธิทมี่ ไี ว้สำหรับ
จ่ำยเป็ นผลประโยชน์

หมายถึง สิ น ทรัพ ย์ ข องโครงการหั ก ด้ว ยหนี้ สิ น ทั้ งสิ้ น
นอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์เ มื่ อ
เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้

มู ล ค่ ำปั จ จุ บั น ต ำม ห ลั ก หมายถึง
คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั นภัย ของ
จำนวนเงิ นผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอำยุตำมทีส่ ัญญำไว้
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับเป็ น
สิทธิขำด

9
10

11

12

มู ลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ ายจาก
โครงการผลประโยชน์เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ใ ห้ แ ก่
ลูกจ้างปั จจุบนั และอดีตลูกจ้างซึ่งได้ให้บริการแก่
กิจการ

หมายถึง ผลประโยชน์หรือสิทธิ ตามเงื่อนไขของโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไข
การจ้างงานต่อเนือ่ ง

โครงการผลประโยชน์ เมื่อ ออกจากงานบางโครงการจะมี ผ้ ู ให้ การสนั บสนุ นอื่น นอกเหนื อจาก
นายจ้ าง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินของโครงการดังกล่าวด้ วย
โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงานส่ วนใหญ่ ก าหนดขึ้ นจากข้ อ ตกลงอย่ างเป็ นทางการ
บางโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็ นทางการแต่มีระดับของภาระผูกพันอันเนื่องมาจากวิธีปฏิบัติ
ที่กาหนดขึ้นโดยนายจ้ าง ในขณะที่บางโครงการอนุ ญาตให้ นายจ้ างจากัดภาระผูกพั นของตนเอง
ภายใต้ โครงการได้ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นการยากที่นายจ้ างจะยกเลิ กโครงการหากยังมีลูกจ้ างอยู่
มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ให้ ถือปฏิบัติกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการเช่ นเดียวกัน
กับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ
โครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานหลายโครงการได้ จัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรั บ
เงิน สมทบและจ่ ายเงิน ผลประโยชน์ กองทุ น ดั งกล่ าวอาจมี ก ารบริ ห ารสิน ทรั พ ย์ ของกองทุ น
โดยคณะบุ คคลอิส ระ ในบางประเทศเรี ยกคณะบุ คคลเหล่ านี้ ว่ า ทรั สตี มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ นี้ ใช้ คาว่ าทรั สตี เพื่ อ อธิบ ายถึงคณะบุ คคลดั งกล่ าว โดยไม่ ค านึ งว่ า มีการจั ดตั้ งทรั สต์ ข้ ึน
หรือไม่
โดยปกติ โครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานจะหมายถึงโครงการสมทบเงิน หรือโครงการ
ผลประโยชน์ ซึ่งโครงการแต่ ละประเภทจะมี ลักษณะเฉพาะ ในบางครั้ ง โครงการที่จัดตั้ งขึ้ น
มีลักษณะผสมของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือว่าโครงการแบบผสมดังกล่าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์
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โครงการสมทบเงิน
13
14

15

16

งบการเงินของโครงการสมทบเงินต้องประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิ ทีม่ ีไว้สาหรับจ่ าย
เป็ นผลประโยชน์ และคาอธิบายเกีย่ วกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
ภายใต้ โครงการสมทบเงิน จานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้เข้ าร่วมโครงการจะกาหนด
จากจานวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้ าง ผู้ เข้ าร่ วมโครงการ หรื อทั้งสองฝ่ าย รวมทั้งประสิทธิภาพ
การดาเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจ้ าง
จะหมดไปเมื่ อ จ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ซึ่ ง โดยปกติ มิ ไ ด้ มี ข้ อ ก าหนดให้ ใช้ ค าแนะน าของ
นักคณิ ตศาสตร์ป ระกันภัย ถึงแม้ ว่าในบางครั้ ง คาแนะน าดังกล่ าวอาจใช้ ในการประมาณการ
ผลประโยชน์ ในอนาคตที่ อ าจจะได้ รั บ ซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บ เงิ น สมทบที่ จ่ า ยในปั จ จุ บั น และจ านวน
เงินสมทบที่จ่ายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่คงที่
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการให้ ค วามสนใจกับ กิจกรรมของโครงการ เนื่ อ งจากเป็ นผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ
โดยตรงจากจานวนของผลประโยชน์ในอนาคต ผู้เข้ าร่วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้ มีการรับ
เงิน สมทบและมี วิธีก ารควบคุ ม ที่เหมาะสมในการปกป้ องสิท ธิของผู้ รับ ผลประโยชน์ ห รื อ ไม่
ส่วนนายจ้ างให้ ความสนใจในการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมของโครงการ
การรายงานของโครงการสมทบเงิ น มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บโครงการ และ
ผลการด าเนิ นงานของการลงทุ น ของโครงการเป็ นระยะ ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
16.1 คาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาคัญสาหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ
16.2 งบที่แสดงรายการและผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด และฐานะการเงิน
ของโครงการ ณ วันสิ้นงวด และ
16.3 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

โครงการผลประโยชน์
17

งบการเงินของโครงการผลประโยชน์ตอ้ งรายงานโดยมีงบใดงบหนึง่ ดังต่อไปนี้
17.1 งบทีแ่ สดงถึงรายการทุกข้อต่อไปนี้
17.1.1 สินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สาหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
17.1.2 มู ลค่ าปั จจุ บ ันตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงิ นผลประโยชน์
เมือ่ เกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็ นผลประโยชน์
ที่ ไ ด้ร ับ เป็ นสิ ท ธิ ข าด และส่ ว นที่ เ ป็ นผลประโยชน์ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ร ับ เป็ น
สิทธิขาด และ
17.1.3 ส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์ หรือ
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17.2

18

19

20

21

22

งบแสดงสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ที่มี ไว้ส าหรับ จ่ ายเป็ นผลประโยชน์ โดยรวมถึงรายการ
ข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
17.2.1 หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ เ ปิ ดเผยมู ลค่ า ปั จ จุ บ ัน ตามหลั ก
คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์เ มื่อ เกษี ย ณอายุ
ตามที่ส ัญ ญาไว้ โดยแยกระหว่ างส่ ว นที่เป็ นผลประโยชน์ที่ไ ด้รบั เป็ น
สิทธิขาดและส่วนทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ทีย่ งั ไม่ได้รบั เป็ นสิทธิขาด หรือ
17.2.2 การอ้างอิงถึงที่มาของข้อมูลในรายงานการคานวณตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ถ้าการกาหนดมู ลค่ าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ได้จัดทาขึ้ น
ณ วันที่ในงบการเงิน ต้องใช้การกาหนดมู ลค่าครั้งล่าสุดเป็ นเกณฑ์ และเปิ ดเผยวันที่ที่ได้มี
การกาหนดมูลค่านั้น
มู ลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สญ
ั ญาไว้ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 17 จะต้องคานวณจากผลประโยชน์ตามที่
สัญ ญาไว้ภ ายใต้เงื่อ นไขโครงการเกี่ยวกับ การให้บ ริการของพนักงานจนถึงวันที่ปัจจุ บ นั
โดยใช้ระดับเงินเดือนปั จจุบนั หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้อย่างใดอย่างหนึง่ พร้อม
ทั้งเปิ ดเผยเกณฑ์ที่ ใ ช้ และต้องเปิ ดเผยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ที่ ใช้ใน
การคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อมู ลค่ าปั จจุบนั
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
ด้วย
งบการเงินต้องอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมู ลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ กับสินทรัพย์สุทธิ ที่มีไว้สาหรับ
จ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และอธิบายนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนของผลประโยชน์
ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ การจ่ ายผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ยณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้ ข้ ึน อยู่ กับ
ฐานะการเงิน ของโครงการและความสามารถในการจ่ า ยเงิน สมทบในอนาคตให้ แ ก่โครงการ
ของผู้จ่ายเงินสมทบ ทั้งนี้ รวมถึงผลการดาเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของโครงการ
โครงการผลประโยชน์ จาเป็ นต้ องได้ รับ คาแนะน าจากนั กคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยเป็ นระยะๆ
เพื่อประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการ และให้
ข้ อแนะนาเกี่ยวกับระดับของจานวนเงินสมทบที่จะนาส่งในอนาคต
การรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน
และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเป็ นระยะ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรั พ ยากรที่ ส ะสมไว้ แ ละผลประโยชน์ ข องโครงการในแต่ ล ะช่ ว งเวลา ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงทุกเรื่องดังต่อไปนี้
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22.1
22.2
22.3
22.4

คาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนั ยสาคั ญสาหรั บงวด และผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ
งบที่แสดงรายการ และผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด และฐานะการเงิน
ของโครงการ ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งอาจแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของงบหรือแยกแสดง
เป็ นรายงานต่างหาก และ
คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

มู ลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
23

24

25

มู ลค่ าปั จ จุ บั น ของจ านวนเงิน ที่คาดว่ าจะต้ อ งจ่ ายจากโครงการผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ยณอายุ
อาจค านวณและรายงานโดยใช้ ร ะดั บ เงิน เดื อ นปั จจุ บั น หรื อ ระดั บ เงิน เดื อ นที่ป ระมาณการ
จนถึงเวลาที่ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการเกษียณอายุ
เหตุผลในการเลือกใช้ แนวทางเงินเดือนปัจจุบันในการคานวณ มีดังนี้
24.1 มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ เป็ นผลรวมของจานวนเงินที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการ
แต่ ละคนในปั จ จุ บั น สามารถค านวณได้ อย่ างมีห ลั กเกณฑ์ชัดเจนกว่ าการใช้ ระดั บ
เงินเดือนที่ประมาณการ เนื่องจากใช้ ข้อสมมติในการคานวณน้ อยกว่า
24.2 ผลประโยชน์ท่เี พิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จะเป็ นภาระผูกพันของ
โครงการเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือน และ
24.3 มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษี ยณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้ ท่ีคานวณโดยใช้ ร ะดับ เงิน เดือ นปั จจุ บั น โดยทั่วไปจะมี
จานวนใกล้ เคียงกับ จานวนเงินที่ต้องจ่ ายเมื่อ เกิดกรณี การเลิ กจ้ างหรื อเลิ กโครงการ
ดังกล่าว
เหตุผลในการเลือกใช้ แนวทางเงินเดือนที่ประมาณการในการคานวณ มีดังนี้
25.1 ข้ อ มู ล ทางการเงิน ควรจั ด ท าโดยใช้ เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง โดยไม่ ค านึ งถึ ง
ข้ อสมมติและการประมาณการที่ต้องใช้
25.2 ภายใต้ แผนการจ่ ายเงิน สุดท้ าย ผลประโยชน์ จะถู ก กาหนดโดยอ้ างอิงกับ เงิน เดื อน
ณ วั น ที่เกษี ยณอายุ หรื อ ใกล้ วัน ที่เกษี ยณอายุ ดั งนั้ น จึ งต้ องมีการประมาณจานวน
เงินเดือน ระดับเงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน และ
25.3 การไม่ประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนส่วนใหญ่ ได้ มาจาก
การประมาณการเงิ น เดื อน อาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ ามี การจ่ ายเงิ น เข้ ากองทุ น
มากเกินไปอย่างเด่นชัด ทั้งที่โครงการนั้ นไม่ ได้ มีการจ่ ายเงินเข้ ากองทุ นมากเกินไป หรื อ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26

26

อาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ ามี ก ารโอนสิ น ทรั พ ย์ ไปยั งกองทุ น อย่ างเพี ยงพอทั้ งที่
โครงการนั้นขาดเงินทุน
มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่
สัญญาไว้ ท่กี าหนดจากฐานเงินเดือนปั จจุบันจะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อ
แสดงถึ งภาระผู ก พั น ของผลประโยชน์ ท่ี มี อ ยู่ ณ วั น ที่ในงบการเงิ น มู ล ค่ าปั จจุ บั น ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ท่กี าหนดจาก
ฐานเงินเดือนที่ประมาณการ จะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงถึงขนาด
ของภาระผู ก พั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นตามเกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งโดยปกติ ใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการโอนสินทรัพ ย์ไปยังกองทุน นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับมู ลค่ าปั จจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ แล้ ว ยังอาจ
ต้ องมีคาอธิบายที่เพี ยงพอเพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับมู ลค่ าปั จจุ บัน
ตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้
คาอธิบายเช่ นว่ านั้ น อาจอยู่ ในรู ปของข้ อมู ลเกี่ยวกับ การโอนสินทรั พย์ไปยังกองทุนในอนาคต
ให้ เพียงพอตามที่วางแผนไว้ และนโยบายในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือน
ที่ประมาณการ ข้ อมูลเหล่านี้อาจรวมอยู่ในงบการเงินหรือในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ความถีข่ องการกาหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

27

ในหลายประเทศ การก าหนดมู ลค่ าตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกันภั ยจะทาไม่ บ่ อยกว่ าทุ กๆ 3 ปี
หากมิ ได้ มี ก ารก าหนดมู ล ค่ าตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ณ วั น ที่ ในงบการเงิ น ให้ ใช้
การก าหนดมู ลค่ าตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกันภั ย ครั้ งล่ าสุ ดที่ มี พร้ อมทั้ งเปิ ดเผยวั นที่ ท่ี ได้ มี
การกาหนดมูลค่าครั้งล่าสุดนั้น
เนื้ อหาในงบการเงิน

28

ส าหรั บ โครงการผลประโยชน์ การน าเสนอข้ อมู ลจะอยู่ ในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ งดั งต่ อไปนี้
ซึ่งแต่ละรูปแบบสะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบัติในการเปิ ดเผยและนาเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
28.1 ในงบการเงินให้ รวมงบที่แสดงให้ เห็นถึงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์
มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ และจานวนส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินของโครงการยังประกอบด้ วยงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสินทรั พย์สุทธิท่ีมีไว้
สาหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าปั จจุ บั นตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้
งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้ วยเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูล
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สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
28.2 งบการเงินซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิ ท่มี ีไว้ สาหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ มูลค่า
ปั จจุ บั น ตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ จะเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงาน
ของนัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย แนบไปด้ วยเพื่ อเป็ นการให้ ข้ อมูล สนั บ สนุ น เกี่ยวกับ
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ และ
28.3 งบการเงิ น ซึ่ งรวมงบแสดงสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ท่ี มี ไว้ ส าหรั บ จ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยมีรายงาน
ของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่งมีข้อมู ลเกี่ยวกับมู ลค่ าปั จจุ บันตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภั ยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุ ตามที่ได้ สัญ ญาไว้ แยกแสดง
ต่างหาก
ในรูป แบบแต่ละรูปแบบอาจมีรายงานของทรั สตีในลักษณะของรายงานสาหรับ ผู้บ ริ หารหรื อ
รายงานของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากับงบการเงินด้ วย
ผู้ท่เี ห็นด้ วยกับการนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบตามย่อหน้ าที่ 28.1 และ 28.2 เชื่อว่าข้ อมูลเกี่ยวกับ
จานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ และข้ อมูลอื่นที่นามาแสดงตามรูปแบบ
ดังกล่าวช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินสถานะปั จจุ บันของโครงการและความน่าจะเป็ น
ที่ โครงการนั้ น จะปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ได้ นอกจากนี้ บุ ค คลเหล่ า นี้ ยั ง เชื่ อ ว่ า งบการเงิ น
มีความสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่อาศัยงบประกอบ อย่างไรก็ตาม บางคนเชื่อว่ ารูปแบบที่แสดง
ตามย่ อ หน้ าที่ 28.1 อาจแสดงว่ ามี ภาระหนี้ สิน เกิดขึ้น แล้ ว ในขณะที่มูลค่ าปั จจุ บั น ตามหลั ก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย ของจ านวนเงิน ผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ต ามที่สัญ ญาไว้ ยั งไม่ มี
คุณลักษณะของการเป็ นหนี้สนิ ครบทุกรายการ
ผู้ท่เี ห็นด้ วยกับการนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบตามย่อหน้ า ที่ 28.3 เชื่อว่ามูลค่าปั จจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ไม่ควรรวมอยู่
ในงบแสดงสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ท่ี มี ไว้ ส าหรั บ จ่ ายเป็ นผลประโยชน์ ตามรู ป แบบในย่ อหน้ าที่ 28.1
หรือแม้ แต่เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุตามรูปแบบในย่อหน้ า ที่ 28.2 เนื่องจากจะมีการนาจานวน
ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์โครงการโดยตรง ซึ่งการเปรียบเทียบในลักษณะดังกล่าวอาจ
ไม่ เหมาะสม บุ คคลเหล่ านี้ ยังโต้ แ ย้ งว่ านั กคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยไม่ จาเป็ นต้ องเปรี ยบเทียบ
มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย ของจานวนเงิน ผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ยณอายุ
ตามที่สัญ ญาไว้ กับ ราคาตลาดของเงินลงทุ น แต่ อาจประเมิน มู ลค่าปั จจุ บัน ของกระแสเงินสด
ที่คาดว่ าจะได้ รับจากเงินลงทุ นแทน เพราะฉะนั้ นผู้ท่ีเห็นด้ วยกับรูปแบบที่แสดงตามย่ อหน้ าที่
28.3 จึ ง เชื่ อว่ า การเปรี ย บเที ย บข้ อมู ล ในลั ก ษณ ะดั ง กล่ า วไม่ น่ า จะสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
การประเมิ น ผลโดยรวมของนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย เกี่ย วกั บ โครงการและอาจก่ อ ให้ เกิ ด
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31

ความเข้ า ใจที่ ผิ ด ได้ บางคนยั ง เชื่ อ ด้ วยว่ า ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ จ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ต้องแสดงแยกต่างหากไว้ ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เท่านั้นโดยมีคาอธิบายอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องคานึงว่ามีการแสดงข้ อมูลตัวเลขหรือไม่
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เห็ น ด้ วยกั บ ความเห็ น ที่ ใ ห้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จ านวนเงิ น
ผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ต ามที่สัญ ญาไว้ ในรายงานของนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ยเป็ น
รายงานแยกต่างหาก แต่ไม่เห็นด้ วยกับข้ อโต้ แย้ งเรื่องการแสดงจานวนมูลค่าปั จจุ บัน ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ป ระกันภัย ของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญ ญาไว้ ดังนั้ น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ จึ งเห็น ด้ วยกั บ รู ป แบบที่แ สดงตามย่ อ หน้ าที่ 28.1 และ 28.2
และเห็ น ด้ วยกับรูปแบบตามย่อหน้ าที่ 28.3 ถ้ าหากงบการเงินนั้นมีการอ้ างอิงถึงและแนบด้ วย
รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้

โครงการทั้งหมด
การวัดมูลค่าสินทรัพย์โครงการ
32

33

เงินลงทุนของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้องแสดงด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ในกรณี
ของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มู ลค่ ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของ
โครงการซึ่ งถือไว้ไม่สามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมได้ ให้เปิ ดเผยเหตุ ผลของการไม่ ได้ใช้
มูลค่ายุติธรรม
ในกรณี ข องหลั ก ทรั พ ย์ ในความต้ อ งการของตลาด โดยปกติ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมคื อ ราคาตลาด
เนื่องจากการใช้ ราคาตลาดถือได้ ว่าเป็ นเครื่องวัดที่มีประโยชน์สูงสุดสาหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่
ในงบการเงิ น และยั งมี ป ระโยชน์ สู งสุ ด ต่ อการวั ดผลการด าเนิ นงานของการลงทุ น ส าหรั บงวด
ในกรณีของหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้ มาเพื่อรองรับให้ สมั พันธ์กับภาระผูกพันของ
โครงการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ระบุได้ อาจแสดงด้ วยราคาที่กาหนดจากมูลค่าไถ่ถอน
ขั้น สุดท้ าย โดยสมมติ ว่ าอัตราผลตอบแทนคงที่จนถึ งวั น ครบก าหนด ในกรณี ท่ีเงิน ลงทุ น ซึ่ ง
โครงการถือไว้ ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดของกิจการ
ให้ เปิ ดเผยเหตุผลของการไม่ ได้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม ในกรณี ท่ีเงิน ลงทุ นของโครงการแสดงด้ วย
มูลค่าอื่นที่มิใช่ ราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้ องเปิ ดเผยให้ ทราบถึงมูลค่ายุติธรรม
ด้ วย ทั้งนี้ สิน ทรั พ ย์ต่ างๆ ที่ใช้ ในการด าเนิ น งานของกองทุ น จะใช้ วิ ธีป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยข้อมูล

34

งบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็ นโครงการผลประโยชน์
หรือโครงการสมทบเงิน ต้องประกอบด้วยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
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34.1
34.2
34.3
35

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สาหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
สรุปนโยบายการบัญชีทีม่ ีนยั สาคัญ และ
คาอธิบายเกี่ยวกับโครงการ และผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงใดๆ ของโครงการ
ในระหว่างงวด
งบการเงิน ที่จัดทาโดยโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ต้องประกอบด้ วยรายการทุ กข้ อ
ดังต่อไปนี้ (ถ้ ามี)
35.1 งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผย
35.1.1 สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้ อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม
35.1.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าสินทรัพย์
35.1.3 รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละรายการที่มีจานวนเงินเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
สินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ หรือที่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
หลักทรัพย์แต่ละประเภทหรือแต่ละชนิด
35.1.4 รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจ้ าง และ
35.1.5 หนี้สินอื่นนอกเหนือจากมูลค่าปั จจุ บัน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
35.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยแสดง
35.2.1 เงินสมทบของนายจ้ าง
35.2.2 เงินสมทบของลูกจ้ าง
35.2.3 รายได้ จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล
35.2.4 รายได้ อ่นื
35.2.5 ผลประโยชน์ ท่ี จ่ ายหรื อ ค้ างจ่ าย (ให้ เปิ ดเผยแยกเป็ นแต่ ล ะรายการและ
จ านวนรวม เช่ น ผลประโยชน์ ท่ี จ่ า ยหรื อ ค้ างจ่ ายเนื่ องจากเกษี ย ณอายุ
เสียชีวิต และทุพพลภาพ)
35.2.6 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
35.2.7 ค่าใช้ จ่ายอื่น
35.2.8 ภาษีเงินได้
35.2.9 กาไรและขาดทุ นจากการจ าหน่ ายเงินลงทุ นและการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าของ
เงินลงทุน และ
35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น
35.3 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
35.4 สาหรับโครงการผลประโยชน์ จะเปิ ดเผยมูลค่าปั จจุ บั นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ของจานวนเงิน ผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้ (โดยอาจแยกระหว่ าง
ผลประโยชน์ ท่ี ได้ รั บ เป็ นสิท ธิ ข าดและที่ยั งไม่ ได้ รั บ เป็ นสิท ธิ ขาด) ซึ่ งค านวณจาก
ผลประโยชน์ ตามที่สัญ ญาไว้ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ ตั้งแต่ เริ่ ม ให้ บ ริ การจนถึง
ปั จจุ บันและใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บั นหรื อระดับ เงินเดือนที่ป ระมาณการไว้ อย่ างใด
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36

อย่างหนึ่ง โดยข้ อมูลนี้อาจรวมอยู่ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แนบมาด้ วย
เพื่อใช้ อ่านร่วมกันกับงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง และ
35.5 สาหรับโครงการผลประโยชน์ จะมีคาอธิบายถึงข้ อสมมติท่มี ีนัยสาคัญเกี่ยวกับการคานวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยและวิธีการที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
รายงานของโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานต้ องประกอบด้ วยคาอธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ซึ่ งจะจั ด ท าเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิน หรื อ จั ด ท าเป็ นรายงานแยกต่ างหากก็ได้ โดยอาจมี
รายการดังต่อไปนี้
36.1 ชื่อของนายจ้ างและกลุ่มของลูกจ้ างที่ครอบคลุมถึง
36.2 จานวนของผู้ เข้ าร่ วมโครงการที่จะได้ รับผลประโยชน์ และจานวนของผู้ เข้ าร่ วมโครงการอื่นๆ
โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม
36.3 ประเภทของโครงการว่าเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
36.4 คาอธิบายว่าผู้เข้ าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้ โครงการหรือไม่
36.5 ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงานตามที่ ได้ สั ญ ญาไว้ กั บ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
36.6 คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของการสิ้นสุดโครงการ และ
36.7 การเปลี่ ยนแปลงของรายการตามย่ อ หน้ าที่ 36.1 ถึง 36.6 ระหว่ างงวดที่น าเสนอ
รายงาน
ทั้งนี้ ถือเป็ นเรื่องปกติในการอ้ างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผ้ ู ใช้ สามารถหาได้ โดยง่ายและเป็ นเอกสาร
ที่อธิบายถึงโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง

วันถือปฏิบตั ิ
37

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงิน ของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
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