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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๕๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ ๒๖   
เรื่อง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๔๒/๒๕๖๑  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่  ๒๖  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26  

เรือ่ง 

การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2561 (IAS 26: 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2019 Consolidated without 

early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26  

เรือ่ง 

การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน 
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23 

ความถีข่องการก าหนดมูลค่าตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 27 

เนื้ อหาในงบการเงิน 28 

โครงการทั้งหมด 32 

การวดัมูลค่าสินทรพัยโ์ครงการ 32 

การเปิดเผยขอ้มูล 34 

วนัถอืปฏิบติั 37 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  4 

 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26  

เรือ่ง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชนเ์มือ่ออกจำกงำน 

 

ขอบเขต 
 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งใชเ้มื่อมีการจัดท างบการเงินของโครงการผลประโยชนเ์มื่อ

ออกจากงาน 

2 โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น โครงการเงินบ านาญ โครงการ

เกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีถือว่าโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานเป็นกิจการที่เสนอรายงานแยกต่างหากจากงบการเงินของนายจ้าง 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับให้น ามาใช้กับงบการเงินของโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ตราบที่ไม่ขัดกบัข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กับการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

เพ่ือเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม ทั้งน้ี ไม่ได้ใช้เพ่ือรายงานเร่ืองสิทธิที่มีในผลประโยชน์ 

ตอบแทนเมื่อออกจากงานต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล 

4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  เป็นมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวกับการก าหนดต้นทุนของผลประโยชน์เมื่อออกจากงานในงบการเงินของนายจ้างที่ มี

โครงการดังกล่าว ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงช่วยเสริมมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

ให้สมบูรณ์ขึ้น 

5  โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจเป็นโครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ หรือโครงการ

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ กิจการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบ

และเพ่ือจ่ายเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซ่ึงอาจแยกเป็นนิติบุคคลต่างหากหรือไม่กไ็ด้ และ

อาจมีทรัสตีหรือไม่กไ็ด้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติโดยไม่ค านึงว่ากิจการมีการจัดตั้ง

เป็นกองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม่ 

6  โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานที่ได้น าสินทรัพย์ไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ให้ใช้

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการบัญชีและการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุนเช่นเดียวกบัโครงการที่ด าเนินการ

จัดการการลงทุนเอง ดังน้ัน จึงปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เว้นแต่สัญญาที่ท  าไว้กับ

บริษัทประกันภัยในนามของผู้เข้าร่วมโครงการคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 37 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีควรอ่าน

โดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติใน

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8  เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
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โครงการ และภาระผูกพันในผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

ประกนัภัยแต่ผู้เดียว 

7  มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บ น้ี ไม่ ถื อปฏิ บั ติ กั บผลประโยชน์ ของการจ้ างงาน รูปแบบ อื่ น                       

เช่น เงินชดเชยจากการเลิกจ้างงาน ข้อตกลงการผ่อนจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพัก 

ตามอายุงาน โครงการเกษียณอายุงานก่อนก าหนดที่จัดต้ังข้ึนเป็นพิเศษหรือโครงการเลิกจ้าง

แรงงานส่วนเกิน โครงการสุขภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมทั้ง โครงการกองทุน

ประกนัสงัคมที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 

 

ค านยิาม 
 

8  ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

โครงกำรผลประโยชนเ์มือ่

ออกจำกงำน 

หมายถึง ข้อตกลงที่กิจการจะให้ผลประโยชนแ์ก่ลูกจ้าง             

เมื่อส้ินสุดหรือภายหลังส้ินสุดการจ้าง (ไม่ว่า 

จะจ่ายเป็นเงินรายปีหรือจ่ายทั้ งจ านวน) เมื่อ

ผลประโยชน์หรือเงินสมทบนั้นสามารถก าหนด  

หรือประมาณการไดล่้วงหนา้ก่อนการเกษียณอายุ 

โดยมีเอกสารประกอบหรือตามวิธีปฏิบัติของ

กิจการ 

   

โครงกำรสมทบเงินทีก่ ำหนด

ไว ้(ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่ำ 

“โครงกำรสมทบเงิน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงาน ซ่ึ ง

ผลประโยชน์ที่ จ่ ายเมื่ อออกจากงานก าหนด 

จากเงินสมทบและผลตอบแทนที่ได้จากการน า 

เงินนั้นไปลงทุน 

   

โครงกำรผลประโยชนท์ี่ 

ก ำหนดไว ้(ซึ่งต่อไปน้ี

เรียกว่ำ “โครงกำร

ผลประโยชน์”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงาน ซ่ึ ง

ผลประโยชน์ที่ จ่ายเมื่อเกษียณอายุก าหนดโดย

อา้งอิงจากสูตรในการค านวณซ่ึงโดยทัว่ไป คิดจาก

ค่าตอบแทนที่ ลูกจ้างได้รับและ/หรืออายุงาน 

ของลูกจา้ง 

   

กำรโอนสินทรัพยไ์ปยงั

กองทุน 

หมายถึง การโอนสินทรพัยไ์ปยงักองทุนซ่ึงแยกต่างหาก 

จากกิจการของนายจ้าง เพื่อให้กองทุนสามารถ 

จ่ายผลประโยชน์เมื่อออกจากงานไดต้ามภาระ

ผูกพนัในอนาคต 
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ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน

และบุคคลอื่นที่มีสิทธิไดร้ับผลประโยชน์ภายใต้

โครงการ 

 

สินทรัพยสุ์ทธิทีม่ไีวส้ ำหรับ

จ่ำยเป็นผลประโยชน์ 

หมายถึง สินทรัพย์ของโครงการหักด้วยหนี้ สินทั้ ง ส้ิน 

นอกเหนอืจากมูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอายุตามทีส่ญัญาไว ้

   

มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บั น ต ำมห ลั ก

คณิตศำสตร์ประกันภัยของ

จ ำนวนเงินผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอำยุตำมทีส่ัญญำไว ้

หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายจาก

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุให้แก่

ลูกจา้งปัจจุบนั และอดีตลูกจา้งซ่ึงไดใ้หบ้ริการแก่

กิจการ 

   

ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บเป็น 

สิทธิขำด 

หมายถึง ผลประโยชนห์รือสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ

ผลประโยชนเ์มื่อออกจากงานที่ไม่ข้ึนกบัเงื่อนไข

การจา้งงานต่อเนือ่ง 

   

9  โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานบางโครงการจะมีผู้ให้การสนับสนุนอื่นนอกเหนือจาก

นายจ้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินของโครงการดังกล่าวด้วย 

10  โครงการผลประโยชน์เมื่ อออกจากงานส่วนใหญ่ก าหนดขึ้ นจากข้อตกลงอย่างเป็นทางการ         

บางโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการแต่มีระดับของภาระผูกพันอันเน่ืองมาจากวิธีปฏบัิติ                 

ที่ก  าหนดข้ึนโดยนายจ้าง ในขณะที่บางโครงการอนุญาตให้นายจ้างจ ากัดภาระผูกพันของตนเอง

ภายใต้โครงการได้ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นการยากที่นายจ้างจะยกเลิกโครงการหากยังมีลูกจ้างอยู่ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับโครงการที่จัดต้ังข้ึนอย่างไม่เป็นทางการเช่นเดียวกัน              

กบัโครงการที่จัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ 

11  โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหลายโครงการได้จัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหากเพ่ือรับ

เงินสมทบและจ่ายเงินผลประโยชน์ กองทุนดังกล่าวอาจมีการบริหารสินทรัพย์ของกองทุน              

โดยคณะบุคคลอิสระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหล่าน้ี ว่า ทรัสตี มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ีใช้ค าว่าทรัสตีเพ่ืออธิบายถึงคณะบุคคลดังกล่าว โดยไม่ค านึงว่ามีการจัดตั้งทรัสต์ขึ้ น

หรือไม่ 

12  โดยปกติ โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานจะหมายถึงโครงการสมทบเงิน หรือโครงการ

ผลประโยชน์ ซ่ึงโครงการแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ในบางคร้ัง โครงการที่จัดต้ังข้ึน 

มีลักษณะผสมของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือว่าโครงการแบบผสมดังกล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์ 
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โครงการสมทบเงิน 
 

13  งบการเงินของโครงการสมทบเงินตอ้งประกอบดว้ยงบแสดงสินทรพัยสุ์ทธิทีม่ีไวส้ าหรบัจ่าย

เป็นผลประโยชน ์และค าอธิบายเกีย่วกบันโยบายการโอนสินทรพัยไ์ปยงักองทุน 

14  ภายใต้โครงการสมทบเงิน จ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการจะก าหนด

จากจ านวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือทั้งสองฝ่าย รวมทั้งประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจ้าง 

จะหมดไปเมื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซ่ึงโดยปกติมิได้มีข้อก าหนดให้ใช้ค าแนะน าของ 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ถึงแม้ว่าในบางคร้ัง ค าแนะน าดังกล่าวอาจใช้ในการประมาณการ

ผลประโยชน์ในอนาคตที่อาจจะได้รับ ซ่ึงข้ึนอยู่กับเงินสมทบที่ จ่ายในปัจจุบันและจ านวน 

เงินสมทบที่จ่ายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงไม่คงที่ 

15  ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจกับกิจกรรมของโครงการ  เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากจ านวนของผลประโยชน์ในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้มีการรับ

เงินสมทบและมีวิธีการควบคุมที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์หรือไม่  

ส่วนนายจ้างให้ความสนใจในการด าเนินงานที่มีประสทิธภิาพและยุติธรรมของโครงการ 

16  การรายงานของโครงการสมทบเงินมี วั ตถุ ประสงค์ เพ่ื อให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บโครงการ และ 

ผลการด าเนินงานของการลงทุนของโครงการเป็นระยะ ทั้ งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

16.1 ค าอธบิายเกี่ยวกบักิจกรรมที่มีนัยส าคัญส าหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ สมาชิกภาพ และเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ 

16.2 งบที่แสดงรายการและผลการด าเนินงานของการลงทุนส าหรับงวด และฐานะการเงิน             

ของโครงการ ณ วันสิ้นงวด และ 

16.3 ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน 

 

โครงการผลประโยชน ์
 

17  งบการเงินของโครงการผลประโยชนต์อ้งรายงานโดยมีงบใดงบหนึง่ดงัต่อไปนี้  

17.1 งบทีแ่สดงถงึรายการทุกขอ้ต่อไปนี้  

17.1.1 สินทรพัยสุ์ทธิทีม่ีไวส้ าหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน ์

17.1.2 มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน ์

เมือ่เกษียณอายุตามที่สญัญาไว ้โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็นผลประโยชน ์

ที่ได ้รับเป็นสิทธิขาด และส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่ย ังไม่ได้รับเป็น 

สิทธิขาด และ 

17.1.3 ส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน ์หรือ 
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17.2 งบแสดงสินทรพัยสุ์ทธิที่มีไวส้ าหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยรวมถึงรายการ 

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

17.2.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เปิดเผยมูลค่าปัจ จุบันตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ 

ตามที่สัญญาไว ้โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็นผลประโยชนที์่ไดร้บัเป็น 

สิทธิขาดและส่วนทีเ่ป็นผลประโยชนที์ย่งัไม่ไดร้บัเป็นสิทธิขาด หรือ 

17.2.2 การอา้งอิงถึงที่มาของขอ้มูลในรายงานการค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

ถา้การก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัไม่ไดจ้ัดท าข้ึน  

ณ วนัที่ในงบการเงิน ตอ้งใชก้ารก าหนดมูลค่าครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ และเปิดเผยวนัที่ที่ไดม้ี 

การก าหนดมูลค่านั้น 

18  มูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไวต้ามวตัถุประสงคข์องย่อหนา้ที่ 17 จะตอ้งค านวณจากผลประโยชนต์ามที่

สญัญาไวภ้ายใต้เงื่อนไขโครงการเกี่ยวกบัการให้บริการของพนกังานจนถึงวนัที่ปัจจุบนั  

โดยใชร้ะดบัเงินเดือนปัจจุบนัหรือระดบัเงินเดือนที่ประมาณการไวอ้ย่างใดอย่างหนึง่  พรอ้ม

ทั้ งเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ และต้องเปิดเผยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ใน 

การค านวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนั

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้

ดว้ย 

19  งบการเงินตอ้งอธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างมูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว ้กบัสินทรพัยสุ์ทธิที่มีไวส้ าหรบั

จ่ายเป็นผลประโยชน ์และอธิบายนโยบายการโอนสินทรพัยไ์ปยงักองทุนของผลประโยชน์

ตามทีส่ญัญาไว ้

20  ภายใต้โครงการผลประโยชน์ การจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ข้ึนอยู่กับ   

ฐานะการเงินของโครงการและความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในอนาคตให้แก่โครงการ

ของผู้จ่ายเงินสมทบ ทั้งน้ี รวมถึงผลการด าเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ของโครงการ 

21  โครงการผลประโยชน์จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะๆ  

เพ่ือประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ และให้

ข้อแนะน าเกี่ยวกบัระดับของจ านวนเงินสมทบที่จะน าส่งในอนาคต 

22  การรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน

และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเป็นระยะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการประเมินความสมัพันธร์ะหว่าง

ทรัพยากรที่สะสมไว้และผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงทุกเร่ืองดังต่อไปนี้  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  9 

 

22.1  ค าอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยส าคัญส าหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 

22.2  งบที่แสดงรายการ และผลการด าเนินงานของการลงทุนส าหรับงวด และฐานะการเงิน

ของโครงการ ณ วันสิ้นงวด 

22.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยซ่ึงอาจแสดงเป็นส่วนหน่ึงของงบหรือแยกแสดง

เป็นรายงานต่างหาก และ 

22.4  ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน 

 

มูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจ านวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ

ตามทีส่ญัญาไว ้

 

23  มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

อาจค านวณและรายงานโดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบัน  หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการ  

จนถึงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ 

24  เหตุผลในการเลือกใช้แนวทางเงินเดือนปัจจุบันในการค านวณ มีดังน้ี 

24.1  มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์ เมื่ อ

เกษียณอายุตามที่สญัญาไว้เป็นผลรวมของจ านวนเงินที่จัดสรรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

แต่ละคนในปัจจุบัน สามารถค านวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ชัดเจนกว่าการใช้ระดับ

เงินเดือนที่ประมาณการ เน่ืองจากใช้ข้อสมมติในการค านวณน้อยกว่า 

24.2  ผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน จะเป็นภาระผูกพันของ

โครงการเมื่อมีการเพ่ิมเงินเดือน และ 

24.3  มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์ เมื่ อ

เกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ที่ค านวณโดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมี

จ านวนใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือเกิดกรณีการเลิกจ้างหรือเลิกโครงการ

ดังกล่าว 

25  เหตุผลในการเลือกใช้แนวทางเงินเดือนที่ประมาณการในการค านวณ มีดังน้ี 

25.1  ข้อมูลทางการเงินควรจัดท าโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง โดยไม่ค านึงถึง 

ข้อสมมติและการประมาณการที่ต้องใช้ 

25.2  ภายใต้แผนการจ่ายเงินสุดท้าย ผลประโยชน์จะถูกก าหนดโดยอ้างอิงกับเงินเดือน  

ณ วันที่เกษียณอายุหรือใกล้วันที่เกษียณอายุ ดังน้ัน จึงต้องมีการประมาณจ านวน

เงินเดือน ระดับเงินสมทบ และอตัราผลตอบแทน และ 

25.3  การไม่ประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนส่วนใหญ่ได้มาจาก              

การประมาณการเงินเดือน อาจเป็นผลให้รายงานแสดงว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุน 

มากเกินไปอย่างเด่นชัด ทั้งที่โครงการน้ันไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนมากเกินไป หรือ
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อาจเป็นผลให้รายงานแสดงว่ามีการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนอย่างเพียงพอทั้ งที่ 

โครงการน้ันขาดเงินทุน 

26  มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่

สญัญาไว้ที่ก  าหนดจากฐานเงินเดือนปัจจุบันจะต้องมีการเปิดเผยในงบการเงินของโครงการเพ่ือ

แสดงถึงภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ มีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน มูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ที่ก  าหนดจาก

ฐานเงินเดือนที่ประมาณการ จะต้องมีการเปิดเผยในงบการเงินของโครงการเพ่ือแสดงถึงขนาด

ของภาระผูกพันที่อาจเกิดข้ึนตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงโดยปกติใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้แล้ว ยังอาจ

ต้องมีค าอธิบายที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเน้ือหาเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบัน

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ 

ค าอธิบายเช่นว่าน้ันอาจอยู่ในรูปของข้อมูลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนในอนาคต 

ให้เพียงพอตามที่วางแผนไว้ และนโยบายในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือน 

ที่ประมาณการ ข้อมูลเหล่าน้ีอาจรวมอยู่ในงบการเงินหรือในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

ความถีข่องการก าหนดมูลค่าตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

27  ในหลายประเทศ การก าหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะท าไม่บ่อยกว่าทุกๆ 3 ปี  

หากมิได้มีการก าหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ ในงบการเงิน ให้ใช้ 

การก าหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยคร้ังล่าสุดที่ มี พร้อมทั้งเปิดเผยวันที่ที่ ได้มี 

การก าหนดมูลค่าคร้ังล่าสุดน้ัน 

 

เนื้ อหาในงบการเงิน 

 

28  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังต่อไปน้ี  

ซ่ึงแต่ละรูปแบบสะท้อนให้เหน็ถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยและน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกบัการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

28.1  ในงบการเงินให้รวมงบที่แสดงให้เหน็ถึงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ 

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์ เมื่ อ

เกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ และจ านวนส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์ 

งบการเงินของโครงการยังประกอบด้วยงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้

ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้สัญญาไว้ 

งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้วยเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
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สนับสนุนเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ 

28.2  งบการเงินซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ 

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ มูลค่า

ปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไว้ จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงาน

ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้วยเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับ

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์ เมื่ อ

เกษียณอายุตามที่ได้สญัญาไว้ และ 

28.3 งบการเงินซ่ึงรวมงบแสดงสินทรัพย์สุทธิที่ มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยมีรายงาน 

ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซ่ึงมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้สัญญาไว้แยกแสดง

ต่างหาก 

ในรูปแบบแต่ละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานส าหรับผู้บริหารหรือ

รายงานของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากบังบการเงินด้วย 

29  ผู้ที่เหน็ด้วยกบัการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตามย่อหน้าที่ 28.1 และ 28.2 เช่ือว่าข้อมูลเกี่ยวกับ

จ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้และข้อมูลอื่นที่น ามาแสดงตามรูปแบบ

ดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการและความน่าจะเป็น  

ที่โครงการน้ันจะปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ นอกจากน้ี บุคคลเหล่าน้ียังเช่ือว่างบการเงิน 

มีความสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่อาศัยงบประกอบ อย่างไรกต็าม บางคนเช่ือว่ารูปแบบที่แสดง

ตามย่อหน้าที่ 28.1 อาจแสดงว่ามีภาระหน้ีสินเกิดขึ้ นแล้ว ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ยังไม่มี

คุณลักษณะของการเป็นหน้ีสนิครบทุกรายการ 

30  ผู้ที่เหน็ด้วยกับการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตามย่อหน้าที่ 28.3 เช่ือว่ามูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ไม่ควรรวมอยู่

ในงบแสดงสินทรัพย์สุทธิที่ มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ตามรูปแบบในย่อหน้าที่  28.1  

หรือแม้แต่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุตามรูปแบบในย่อหน้าที่ 28.2 เน่ืองจากจะมีการน าจ านวน

ดังกล่าวไปเปรียบเทยีบกบัสนิทรัพย์โครงการโดยตรง ซ่ึงการเปรียบเทยีบในลักษณะดังกล่าวอาจ

ไม่เหมาะสม บุคคลเหล่าน้ียังโต้แย้งว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบ

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

ตามที่สัญญาไว้กับราคาตลาดของเงินลงทุน แต่อาจประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 

ที่คาดว่าจะได้รับจากเงินลงทุนแทน เพราะฉะน้ันผู้ที่เห็นด้วยกับรูปแบบที่แสดงตามย่อหน้าที่ 

28.3 จึงเช่ือ ว่าการเป รียบ เทียบ ข้อมูลใน ลักษณะดั งก ล่าวไม่ น่ าจะสะท้อนให้ เห็นถึ ง 

การประเมินผลโดยรวมของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับโครงการและอาจก่อให้เกิด 
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ความเข้าใจที่ ผิดได้ บางคนยังเช่ือด้วยว่า ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่ อ

เกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ต้องแสดงแยกต่างหากไว้ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เทา่นั้นโดยมีค าอธบิายอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องค านึงว่ามีการแสดงข้อมูลตัวเลขหรือไม่ 

31  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเห็นด้วยกับความเห็นที่ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับจ านวนเงิน

ผลประโยชน์เมื่ อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็น

รายงานแยกต่างหาก แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งเร่ืองการแสดงจ านวนมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้สัญญาไว้ ดังน้ัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงเห็นด้วยกับรูปแบบที่แสดงตามย่อห น้ าที่  28 .1 และ  28 .2 

และเห็นด้วยกับรูปแบบตามย่อหน้าที่ 28.3 ถ้าหากงบการเงินน้ันมีการอ้างอิงถึงและแนบด้วย

รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้สญัญาไว้ 

 

โครงการทั้งหมด 
 

การวดัมูลค่าสินทรพัยโ์ครงการ 

 

32  เงินลงทุนของโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงานตอ้งแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในกรณี 

ของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของ

โครงการซ่ึงถือไวไ้ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได ้ใหเ้ปิดเผยเหตุผลของการไม่ไดใ้ช้

มูลค่ายุติธรรม 

33  ในกรณีของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยปกติมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด

เน่ืองจากการใช้ราคาตลาดถือได้ว่าเป็นเคร่ืองวัดที่มีประโยชน์สูงสุดส าหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่ 

ในงบการเงิน และยังมีประโยชน์สูงสุดต่อการวัดผลการด าเนินงานของการลงทุนส าหรับงวด         

ในกรณีของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้มาเพ่ือรองรับให้สมัพันธก์ับภาระผูกพันของ

โครงการ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงการที่ระบุได้ อาจแสดงด้วยราคาที่ก  าหนดจากมูลค่าไถ่ถอน

ขั้นสุดท้าย โดยสมมติว่าอัตราผลตอบแทนคงที่จนถึงวันครบก าหนด ในกรณีที่เงินลงทุนซ่ึง

โครงการถือไว้ ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็นเจ้าของทั้งหมดของกิจการ 

ให้เปิดเผยเหตุผลของการไม่ได้ใช้มูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่เงินลงทุนของโครงการแสดงด้วย

มูลค่าอื่นที่มิใช่ ราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้องเปิดเผยให้ทราบถึงมูลค่ายุติธรรม

ด้วย ทั้งน้ี สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานของกองทุน จะใช้วิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้อง 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

34  งบการเงินของโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการผลประโยชน์

หรือโครงการสมทบเงิน ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
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34.1 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัยสุ์ทธิทีม่ีไวส้ าหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน ์

34.2 สรุปนโยบายการบญัชีทีม่ีนยัส าคญั และ 

34.3 ค าอธิบายเกี่ยวกบัโครงการ และผลกระทบของการเปลีย่นแปลงใดๆ ของโครงการ              

ในระหว่างงวด 

35  งบการเงินที่จัดท าโดยโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อ

ดังต่อไปนี้  (ถ้ามี) 

35.1 งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยเปิดเผย 

35.1.1  สนิทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม 

35.1.2  เกณฑก์ารวัดมูลค่าสนิทรัพย์ 

35.1.3  รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละรายการที่มีจ านวนเงินเกินกว่าร้อยละ 5 ของ

สนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ หรือที่เกนิกว่าร้อยละ 5 ของ

หลักทรัพยแ์ต่ละประเภทหรือแต่ละชนิด 

35.1.4  รายละเอยีดของเงินลงทุนกบันายจ้าง และ 

35.1.5  หน้ีสินอื่นนอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ

จ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ 

35.2 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สทุธิที่มีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยแสดง 

35.2.1 เงินสมทบของนายจ้าง 

35.2.2 เงินสมทบของลูกจ้าง 

35.2.3 รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ ย และเงินปันผล 

35.2.4 รายได้อื่น 

35.2.5 ผลประโยชน์ที่ จ่ายหรือค้างจ่าย (ให้เปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการและ 

จ านวนรวม เช่น ผลประโยชน์ที่ จ่ายหรือค้างจ่ายเน่ืองจากเกษียณอายุ  

เสยีชีวิต และทุพพลภาพ) 

35.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

35.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น 

35.2.8 ภาษีเงินได้ 

35.2.9 ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ 

เงินลงทุน และ 

35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น 

35.3  ค าอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุน 

35.4  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ จะเปิดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ (โดยอาจแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิขาดและที่ ยังไม่ได้รับเป็นสิทธิขาด) ซ่ึงค านวณจาก

ผลประโยชน์ตามที่สัญญาไว้ภายใต้เง่ือนไขของโครงการ ตั้งแต่เร่ิมให้บริการจนถึง

ปัจจุบันและใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้อย่างใด
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อย่างหน่ึง โดยข้อมูลน้ีอาจรวมอยู่ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แนบมาด้วย

เพ่ือใช้อ่านร่วมกนักบังบการเงินที่เกี่ยวข้อง และ 

35.5  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ จะมีค าอธิบายถึงข้อสมมติที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการค านวณ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยของจ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ 

36  รายงานของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้องประกอบด้วยค าอธบิายเกี่ยวกบัโครงการ 

ซ่ึงจะจัดท าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินหรือจัดท าเป็นรายงานแยกต่างหากก็ได้  โดยอาจมี

รายการดังต่อไปนี้  

36.1 ช่ือของนายจ้างและกลุ่มของลูกจ้างที่ครอบคลุมถึง 

36.2 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับผลประโยชน์ และจ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการอื่น  ๆ 

โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม 

36.3 ประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ 

36.4 ค าอธบิายว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้โครงการหรือไม่ 

36.5 ค าอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่ อออกจากงานตามที่ ได้สัญญาไว้กับผู้เข้าร่วม

โครงการ 

36.6 ค าอธบิายเกี่ยวกบัเง่ือนไขต่างๆ ของการสิ้นสดุโครงการ และ 

36.7 การเปล่ียนแปลงของรายการตามย่อหน้าที่ 36.1 ถึง 36.6 ระหว่างงวดที่น าเสนอ

รายงาน 

ทั้งน้ี ถือเป็นเร่ืองปกติในการอ้างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผู้ใช้สามารถหาได้โดยง่ายและเป็นเอกสาร              

ที่อธบิายถึงโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้อมูลที่เปล่ียนแปลงภายหลัง 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

37 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 


