เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๑/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การบัญชีและ
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุง
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 26 :
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2016 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มี การปรั บปรุ งจากฉบั บปี 2558 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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ั ญาไว้
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เนื้ อหาในงบการเงิน

23
27
28

โครงการทั้งหมด

32

การวัดมูลค่าสินทรัพย์โครงการ
การเปิ ดเผยข้อมูล

32
34
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อ ออกจากงาน ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 37 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่า กัน และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ควรอ่ า นโดยคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดของกรอบแนวคิ ด สํา หรับ การรายงานทางการเงิ น
(ปรั บปรุง 2558) ในกรณีท่ีไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบั ติ ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
ขอบเขต
1
2

3
4

5

6

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องใช้เมือ่ มีการจัดทํางบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น โครงการเงินบํานาญ โครงการ
เกษียณอายุ หรื อโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือว่าโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานเป็ นกิจการที่เสนอรายงานแยกต่ างหากจากงบการเงินของนายจ้ าง
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับให้ นาํ มาใช้ กับงบการเงินของโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ตราบที่ไม่ขัดกับข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ กบั การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เพื่อเสนอต่อผู้เข้ าร่ วมโครงการทั้งกลุ่ม ทั้งนี้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อรายงานเรื่ องสิทธิท่ีมีในผลประโยชน์
ตอบแทนเมื่อออกจากงานต่อผู้เข้ าร่วมโครงการเป็ นรายบุคคล
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ผลประโยชน์ของพนัก งาน (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) เป็ นมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวกับการกําหนดต้ นทุนของผลประโยชน์เมื่อออก
จากงานในงบการเงินของนายจ้ างที่มีโครงการดังกล่าว ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงช่วย
เสริมมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวให้ สมบูรณ์ข้ ึน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอาจเป็ นโครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้ หรือโครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ กิจการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรับเงินสมทบ
และเพื่ อจ่ ายเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่ งอาจแยกเป็ นนิติบุคคลต่างหากหรือไม่กไ็ ด้
และอาจมี ทรั สตี ห รื อ ไม่ ก ไ็ ด้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ โดยไม่ คํา นึ ง ว่ า กิจ การ
มีการจัดตั้งเป็ นกองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม่
โครงการผลประโยชน์ เ มื่อออกจากงานที่ได้ นําสินทรั พ ย์ไปลงทุนกับบริ ษัทประกันภัย ให้ ใช้
ข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละการโอนสิ น ทรั พ ย์ ไ ปยั ง กองทุ น เช่ น เดี ย วกั บ โครงการที่
ดําเนินการจัดการการลงทุนเอง ดังนั้น จึงปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เว้ นแต่สัญญาที่
3
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ทําไว้ กับบริ ษัทประกันภัยในนามของผู้เข้ าร่ วมโครงการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรื อกลุ่มของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ และภาระผูกพันในผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอยู่ในความรับผิดชอบของ
บริษัทประกันภัยแต่ผ้ ูเดียว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับผลประโยชน์ของการจ้ างงานรูปแบบอื่น เช่ น เงินชดเชย
จากการเลิ กจ้ างงาน ข้ อตกลงการผ่อนจ่ ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพักตามอายุ งาน
โครงการเกษียณอายุงานก่อนกําหนดที่จัดตั้งขึ้นเป็ นพิเศษหรือโครงการเลิกจ้ างแรงงานส่วนเกิน
โครงการสุขภาพและสวัสดิก าร หรื อ โครงการโบนัส รวมทั้ง โครงการกองทุ นประกัน สังคม
ที่ดาํ เนินการโดยหน่วยงานของรัฐ

คํานิยาม
8

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
โครงการผลประโยชน์เมือ่
ออกจากงาน

หมายถึง ข้อ ตกลงที่ กิ จ การจะให้ผ ลประโยชน์แ ก่ ลู ก จ้ า ง
เมือ่ สิ้ นสุดหรือภายหลังสิ้ นสุดการจ้าง (ไม่ว่าจะจ่ าย
เป็ นเงินรายปี หรือจ่ ายทั้งจํ านวน) เมื่อผลประโยชน์
หรื อเงินสมทบนั้นสามารถกําหนด หรือประมาณการ
ได้ล่ ว งหน้า ก่ อ นการเกษี ย ณอายุ โดยมี เ อกสาร
ประกอบหรือตามวิธีปฏิบตั ิของกิจการ

โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนด หมายถึง โครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงานซึ่งผลประโยชน์
ไว้ (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า
ที่ จ่ ายเมื่ อออกจากงานกํ าหนดจากเงิ นสมทบและ
“โครงการสมทบเงิน”)
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการนําเงินนั้นไปลงทุน
โครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “โครงการ
ผลประโยชน์”)

หมายถึง โครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงานซึ่งผลประโยชน์
ที่ จ่ ายเมื่อ เกษี ยณอายุ กํ าหนดโดยอ้างอิ งจากสู ตร
ในการคํ า นวณซึ่ ง โดยทัว่ ไป คิ ดจากค่ า ตอบแทน
ทีล่ ูกจ้างได้รบั และ/หรืออายุงานของลูกจ้าง

การโอนสินทรัพย์ไปยัง
กองทุน

หมายถึง การโอนสิ น ทรัพ ย์ไ ปยัง กองทุ น ซึ่ ง แยกต่ า งหาก
จากกิ จ การของนายจ้า ง เพื่อ ให้ก องทุ น สามารถ
จ่ า ยผลประโยชน์เ มื่ อ ออกจากงานได้ต ามภาระ
ผูกพันในอนาคต

4
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11
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ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงานและ
บุคคลอื่นทีม่ ีสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ภายใต้โครงการ

สินทรัพย์สุทธิทมี่ ไี ว้สาํ หรับ
จ่ายเป็ นผลประโยชน์

หมายถึง สิ น ทรั พ ย์ ข องโค รงการหั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น ทั้ งสิ้ น
นอกเหนือจากมู ลค่าปั จจุ บนั ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย ข องจํ านวนเงิ น ผลประโ ยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้

มูลค่าปั จจุบันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชน์เมือ่
เกษียณอายุตามทีส่ ัญญาไว้

หมายถึง มู ล ค่ า ปั จจุ บนั ของจํ า นวนเงิน ที่ค าดว่ า จะจ่ า ยจาก
โครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุให้แก่ลูกจ้าง
ปัจจุบนั และอดีตลูกจ้างซึ่งได้ให้บริการแก่กิจการ

ผลประโยชน์ทีไ่ ด้รับเป็ น
สิทธิขาด

หมายถึง ผลประโยชน์ห รื อ สิ ท ธิ ต ามเงื่อ นไขของโครงการ
ผลประโยชน์เ มื่อ ออกจากงานที่ไ ม่ ขึ้ นกับเงื่อ นไข
การจ้างงานต่อเนือ่ ง

โครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงานบางโครงการจะมี ผ้ ู ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อื่น นอกเหนื อ
จากนายจ้ าง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินของโครงการดังกล่าวด้ วย
โครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงานส่วนใหญ่ ก าํ หนดขึ้น จากข้ อ ตกลงอย่ า งเป็ นทางการ
บางโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็ นทางการแต่มีระดับของภาระผูกพันอันเนื่องมาจากวิธีปฏิบัติ
ที่กาํ หนดขึ้นโดยนายจ้ าง ในขณะที่บางโครงการอนุ ญาตให้ นายจ้ างจํากัดภาระผูกพันของตนเอง
ภายใต้ โครงการได้ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นการยากที่นายจ้ างจะยกเลิกโครงการหากยังมีลูกจ้ างอยู่
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการเช่นเดียวกัน
กับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหลายโครงการได้ จัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรั บ
เงินสมทบและจ่ า ยเงิน ผลประโยชน์ กองทุน ดังกล่ าวอาจมีก ารบริ หารสิน ทรั พย์ของกองทุ น
โดยคณะบุ คคลอิสระ ในบางประเทศเรี ยกคณะบุ คคลเหล่ า นี้ ว่ า ทรั สตี มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับนี้ ใช้ คาํ ว่ าทรั สตีเพื่ ออธิบายถึงคณะบุ คคลดังกล่ าว โดยไม่คาํ นึงว่ามีการจัดตั้งทรั สต์ข้ ึน
หรือไม่
โดยปกติ โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานจะหมายถึงโครงการสมทบเงิน หรือโครงการ
ผลประโยชน์ ซึ่งโครงการแต่ ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ในบางครั้ ง โครงการที่จัดตั้งขึ้น
มีลักษณะผสมของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือว่ าโครงการแบบผสมดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์
5

โครงการสมทบเงิน
13
14

15

16

งบการเงินของโครงการสมทบเงินต้องประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิ ที่มีไว้สําหรับ
จ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และคําอธิบายเกีย่ วกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
ภายใต้ โครงการสมทบเงิน จํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้เข้ าร่ วมโครงการจะกําหนด
จากจํานวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้ าง ผู้เข้ าร่ วมโครงการ หรือทั้งสองฝ่ าย รวมทั้งประสิทธิภาพ
การดําเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจ้ าง
จะหมดไปเมื่ อ จ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ซึ่ ง โดยปกติ มิ ไ ด้ มี ข้ อ กํา หนดให้ ใ ช้ คํา แนะนํา ของ
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ถึงแม้ ว่าในบางครั้ ง คําแนะนําดังกล่ าวอาจใช้ ในการประมาณการ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่อาจจะได้ รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินสมทบที่จ่ายในปั จจุ บันและจํานวนเงิน
สมทบที่จ่ายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่คงที่
ผู้เ ข้ า ร่ ว มโครงการให้ ความสนใจกับ กิจ กรรมของโครงการ เนื่ องจากเป็ นผู้ได้ รั บผลกระทบ
โดยตรงจากจํานวนของผลประโยชน์ในอนาคต ผู้เข้ าร่วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้ มีการรับ
เงินสมทบและมีวิ ธีก ารควบคุ มที่เหมาะสมในการปกป้ องสิทธิของผู้ รั บ ผลประโยชน์ หรื อ ไม่
ส่วนนายจ้ างให้ ความสนใจในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมของโครงการ
การรายงานของโครงการสมทบเงิ น มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ โครงการ และ
ผลการดําเนินงานของการลงทุนของโครงการเป็ นระยะ ทั้งนี้ เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การเสนองบการเงินควรรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
16.1 คําอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสําคัญสําหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ
16.2 งบที่แสดงรายการและผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด และฐานะการเงิน
ของโครงการ ณ วันสิ้นงวด และ
16.3 คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

โครงการผลประโยชน์
17

งบการเงินของโครงการผลประโยชน์ตอ้ งรายงานโดยมีงบใดงบหนึง่ ดังต่อไปนี้
17.1 งบทีแ่ สดงถึงรายการทุกข้อต่อไปนี้
17.1.1 สินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สําหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
17.1.2 มู ล ค่ า ปั จจุ บ ัน ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย ของจํ านวนเงิ น
ผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็ น
ผลประโยชน์ทีไ่ ด้รบั เป็ นสิทธิขาด และส่วนทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ที่ยงั ไม่ได้รบั
เป็ นสิทธิขาด และ
17.1.3 ส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์ หรือ
6

17.2

18

19

20

21
22

งบแสดงสิ นทรัพย์สุท ธิ ที่มีไ ว้สํ า หรับจ่ า ยเป็ นผลประโยชน์ โดยรวมถึงรายการ
ข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
17.2.1 หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ เ ปิ ดเผยมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย ของจํ า นวนเงิน ผลประโยชน์เ มื่อ เกษีย ณอายุ
ตามที่ส ญ
ั ญาไว้ โดยแยกระหว่ า งส่ ว นที่เ ป็ นผลประโยชน์ที่ไ ด้รบั เป็ น
สิทธิขาดและส่วนทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ทีย่ งั ไม่ได้รบั เป็ นสิทธิขาด หรือ
17.2.2 การอ้างอิงถึงทีม่ าของข้อมูลในรายงานการคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ถ้าการกําหนดมู ลค่ าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ได้จัดทําขึ้ น
ณ วันทีใ่ นงบการเงิน ต้องใช้การกําหนดมูลค่าครั้งล่าสุดเป็ นเกณฑ์ และเปิ ดเผยวันที่ที่ได้มี
การกําหนดมูลค่านั้น
มูลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํ านวนเงินผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
ตามที่สญ
ั ญาไว้ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 17 จะต้องคํานวณจากผลประโยชน์ตามที่
สัญญาไว้ภายใต้เงือ่ นไขโครงการเกีย่ วกับการให้บริการของพนักงานจนถึงวันที่ปัจจุบนั โดย
ใช้ระดับเงินเดือนปั จจุบนั หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้อย่างใดอย่างหนึง่ พร้อมทั้ง
เปิ ดเผยเกณฑ์ที่ ใ ช้ และต้อ งเปิ ดเผยผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติ ที่ ใช้ใ น
การคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนยั สําคัญต่ อมู ลค่ าปั จจุ บนั
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํ านวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
ด้วย
งบการเงินต้องอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่ างมู ลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจํ านวนเงินผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้ กับสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้สําหรับ
จ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และอธิ บายนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนของผลประโยชน์
ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ การจ่ ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ข้ ึนอยู่กับ
ฐานะการเงินของโครงการและความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในอนาคตให้ แก่โครงการของ
ผู้จ่ายเงินสมทบ ทั้งนี้ รวมถึงผลการดําเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดําเนิ นงาน
ของโครงการ
โครงการผลประโยชน์ จําเป็ นต้ องได้ รับคําแนะนําจากนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นระยะๆ
เพื่อประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานข้ อสมมติท่ีใช้ ในการประมาณการ และ
ให้ ข้อแนะนําเกี่ยวกับระดับของจํานวนเงินสมทบที่จะนําส่งในอนาคต
การรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน
และกิจ กรรมต่ า งๆ ของโครงการเป็ นระยะ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ใ นการประเมิ น ความสัมพั น ธ์
ระหว่างทรัพยากรที่สะสมไว้ และผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงทุกเรื่องดังต่อไปนี้
7

22.1
22.2
22.3
22.4

คําอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสําคัญสําหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ
งบที่แสดงรายการ และผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด และฐานะการเงิน
ของโครงการ ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งอาจแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของงบหรือแยกแสดง
เป็ นรายงานต่างหาก และ
คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

มูลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํ านวนเงินผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
23
24

25

มู ลค่ าปั จ จุ บั นของจํา นวนเงิ นที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายจากโครงการผลประโยชน์ เมื่อ เกษียณอายุ
อาจคํานวณและรายงานโดยใช้ ระดับเงินเดือนปัจจุบัน หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการ จนถึง
เวลาที่ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการเกษียณอายุ
เหตุผลในการเลือกใช้ แนวทางเงินเดือนปัจจุบันในการคํานวณ มีดังนี้
24.1 มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่ อ
เกษี ย ณอายุ ต ามที่สั ญ ญาไว้ เ ป็ นผลรวมของจํา นวนเงิ น ที่จั ด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการแต่ละคนในปั จจุ บัน สามารถคํานวณได้ อย่างมีหลักเกณฑ์ชัดเจนกว่ าการใช้
ระดับเงินเดือนที่ประมาณการ เนื่องจากใช้ ข้อสมมติในการคํานวณน้ อยกว่า
24.2 ผลประโยชน์ ท่เี พิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่ มขึ้นของเงินเดือน จะเป็ นภาระผูกพั น
ของโครงการเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือน และ
24.3 มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่ อ
เกษี ยณอายุตามที่สัญญาไว้ ท่ีคาํ นวณโดยใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บัน โดยทั่วไปจะมี
จํานวนใกล้ เคียงกับจํานวนเงินที่ต้องจ่ ายเมื่อเกิดกรณีการเลิกจ้ างหรื อเลิกโครงการ
ดังกล่าว
เหตุผลในการเลือกใช้ แนวทางเงินเดือนที่ประมาณการในการคํานวณ มีดังนี้
25.1 ข้ อ มู ลทางการเงิ น ควรจัด ทํา โดยใช้ เกณฑ์ก ารดํา เนิ น งานต่อ เนื่ อ ง โดยไม่ คํา นึ งถึง
ข้ อสมมติและการประมาณการที่ต้องใช้
25.2 ภายใต้ แผนการจ่ ายเงินสุดท้ าย ผลประโยชน์จะถู กกําหนดโดยอ้ างอิงกับเงินเดือน
ณ วั นที่เกษี ยณอายุ หรื อใกล้ วั นที่เกษี ยณอายุ ดังนั้ น จึงต้ อ งมีการประมาณจํานวน
เงินเดือน ระดับเงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน และ
25.3 การไม่ประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนส่วนใหญ่ได้ มาจาก
การประมาณการเงิ นเดื อน อาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ ามี การจ่ ายเงิ นเข้ ากองทุ น
มากเกินไปอย่างเด่นชัด ทั้งที่โครงการนั้นไม่ได้ มีการจ่ายเงินเข้ ากองทุนมากเกินไป หรือ
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อาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ ามี การโอนสิ นทรั พย์ ไปยั งกองทุ นอย่ างเพี ยงพอทั้งที่
โครงการนั้นขาดเงินทุน
มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่
สัญญาไว้ ท่กี าํ หนดจากฐานเงินเดือนปัจจุบันจะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อ
แสดงถึ งภาระผู ก พั นของผลประโยชน์ ท่ีมีอ ยู่ ณ วัน ที่ในงบการเงิน มูลค่ า ปั จ จุ บัน ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ท่กี าํ หนดจาก
ฐานเงินเดือนที่ประมาณการ จะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงถึงขนาด
ของภาระผู ก พั น ที่อ าจเกิ ดขึ้ นตามเกณฑ์ก ารดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง โดยปกติ ใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการโอนสินทรั พย์ไปยังกองทุน นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ แล้ ว ยังอาจ
ต้ องมีคาํ อธิบายที่เพียงพอเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บัน
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้
คําอธิบายเช่ นว่ านั้ นอาจอยู่ในรูปของข้ อมูลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนในอนาคต
ให้ เพียงพอตามที่วางแผนไว้ และนโยบาย ในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือน
ที่ประมาณการ ข้ อมูลเหล่านี้อาจรวมอยู่ในงบการเงินหรือในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ความถีข่ องการกําหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ในหลายประเทศ การกําหนดมูลค่ าตามหลั กคณิตศาสตร์ ประกันภัยจะทําไม่บ่อยกว่ าทุกๆ 3 ปี
หากมิ ได้ มี ก ารกํา หนดมู ลค่ า ตามหลั ก คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ณ วั น ที่ ในงบการเงิ น ให้ ใช้
การกําหนดมู ลค่ าตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกันภั ยครั้ งล่ าสุ ดที่มี พร้ อมทั้งเปิ ดเผยวั นที่ท่ีได้ มี
การกําหนดมูลค่าครั้งล่าสุดนั้น
เนื้ อหาในงบการเงิน

28

สําหรั บโครงการผลประโยชน์ การนําเสนอข้ อมู ลจะอยู่ ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งดั งต่ อไปนี้
ซึ่งแต่ละรูปแบบสะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบัติในการเปิ ดเผยและนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
28.1 ในงบการเงินให้ รวมงบที่แสดงให้ เห็นถึงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาํ หรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ และจํานวนส่วนเกินหรื อส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินของโครงการยังประกอบด้ วยงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรั พย์สุทธิท่ีมีไว้
สําหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าปั จจุ บั นตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้
งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้ วยเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูล
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สนั บ สนุ น เกี่ ยวกั บ มู ลค่ า ปั จ จุ บั นตามหลั ก คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภั ยของจํา นวนเงิ น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
28.2 งบการเงินซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิท่ีมีไว้ สาํ หรั บจ่ายเป็ นผลประโยชน์
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิท่มี ีไว้ สาํ หรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ มูลค่า
ปั จจุ บันตามหลั กคณิตศาสตร์ ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ จะเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงาน
ของนั กคณิตศาสตร์ ประกันภัยแนบไปด้ วยเพื่อเป็ นการให้ ข้อมู ลสนับสนุ นเกี่ยวกับ
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ และ
28.3 งบการเงินซึ่งรวมงบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาํ หรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ และงบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงสินทรั พย์สุทธิท่ีมีไว้ สาํ หรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ โดยมีรายงานของ
นั กคณิ ตศาสตร์ ประกันภั ยซึ่ งมี ข้ อมู ลเกี่ยวกั บมู ลค่ าปั จจุ บั นตามหลั กคณิ ตศาสตร์
ประกันภั ยของจํานวนเงิ นผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้ แยกแสดง
ต่างหาก
ในรู ปแบบแต่ละรู ปแบบอาจมีรายงานของทรั สตีในลั กษณะของรายงานสําหรั บผู้ บริ หารหรื อ
รายงานของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากับงบการเงินด้ วย
ผู้ ท่ีเ ห็น ด้ ว ยกับ การนํา เสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบตามย่ อ หน้ า ที่ 28.1 และ 28.2 เชื่ อ ว่ า ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับจํานวนเงิ นผลประโยชน์ เมื่อ เกษี ยณอายุ ตามที่สัญญาไว้ แ ละข้ อ มู ลอื่น ที่นํามาแสดง
ตามรู ปแบบดังกล่ าวช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถประเมินสถานะปั จจุ บันของโครงการและ
ความน่ าจะเป็ นที่โครงการนั้นจะปฏิบัติตามภาระผูกพั นได้ นอกจากนี้ บุคคลเหล่ านี้ยังเชื่อว่ า
งบการเงิ น มี ความสมบู ร ณ์ ใ นตัวเองโดยไม่ อ าศั ยงบประกอบ อย่ า งไรก็ต าม บางคนเชื่ อ ว่ า
รู ป แบบที่แ สดงตามย่ อ หน้ า ที่ 28.1 อาจแสดงว่ า มีภ าระหนี้ สิน เกิด ขึ้ นแล้ ว ในขณะที่มูลค่ า
ปั จ จุ บั น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ยของจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่อ เกษี ย ณอายุ ต าม
ที่สญ
ั ญาไว้ ยังไม่มีคุณลักษณะของการเป็ นหนี้สนิ ครบทุกรายการ
ผู้ท่เี ห็นด้ วยกับการนําเสนอข้ อมูลในรูปแบบตามย่อหน้ าที่ 28.3 เชื่อว่ามูลค่าปัจจุบันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ ไม่ควรรวมอยู่
ในงบแสดงสิ นทรั พย์ สุ ทธิ ท่ี มี ไว้ ส ําหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ ตามรู ปแบบในย่ อหน้ าที่ 28.1
หรื อแม้ แต่เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุตามรูปแบบในย่อหน้ าที่ 28.2 เนื่องจากจะมีการนําจํานวน
ดังกล่าวไปเปรี ยบเทียบกับสินทรั พย์โครงการโดยตรง ซึ่งการเปรี ยบเทียบในลักษณะดังกล่าว
อาจไม่เหมาะสม บุคคลเหล่านี้ยังโต้ แย้ งว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องเปรียบเทียบ
มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตาม
ที่สญ
ั ญาไว้ กบั ราคาตลาดของเงินลงทุน แต่อาจประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้ รับจากเงินลงทุ นแทน เพราะฉะนั้ นผู้ ท่ีเห็นด้ วยกับรูปแบบที่แสดงตามย่ อหน้ าที่ 28.3
จึงเชื่อว่ าการเปรี ยบเทียบข้ อมู ลในลักษณะดังกล่าวไม่น่าจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการประเมินผล
โดยรวมของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับโครงการและอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ผิดได้
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บางคนยังเชื่อด้ วยว่ า ข้ อมูลที่เกี่ยวกับจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้
ต้ อ งแสดงแยกต่ า งหากไว้ ในรายงานของนั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยเท่า นั้ น โดยมีคํา อธิบ าย
อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องคํานึงว่ามีการแสดงข้ อมูลตัวเลขหรือไม่
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เห็น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ที่ ใ ห้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จํ า นวนเงิ น
ผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ยณอายุ ตามที่สัญ ญาไว้ ในรายงานของนั ก คณิตศาสตร์ ป ระกัน ภัยเป็ น
รายงานแยกต่างหาก แต่ไม่เห็นด้ วยกับข้ อโต้ แย้ งเรื่องการแสดงจํานวนมูลค่าปัจจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้ ดังนั้น
มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้จึงเห็นด้ วยกับรู ปแบบที่แสดงตามย่ อหน้ าที่ 28.1 และ 28.2 และ
เห็น ด้ ว ยกับ รู ป แบบตามย่ อ หน้ า ที่ 28.3 ถ้ า หากงบการเงิ นนั้ นมี การอ้ างอิงถึ งและแนบด้ วย
รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้

โครงการทั้งหมด
การวัดมูลค่าสินทรัพย์โครงการ
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เงินลงทุนของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้องแสดงด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ในกรณี
ของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มู ลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของ
โครงการซึ่ งถือไว้ไม่ สามารถประมาณมู ลค่ายุติธรรมได้ ให้เปิ ดเผยเหตุผลของการไม่ได้ใช้
มูลค่ายุติธรรม
ในกรณี ของหลั ก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของตลาด โดยปกติ มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมคือ ราคาตลาด
เนื่องจากการใช้ ราคาตลาดถือได้ ว่าเป็ นเครื่องวัดที่มีประโยชน์สูงสุดสําหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่
ในงบการเงิน และยังมีประโยชน์สูงสุดต่อการวัดผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรั บงวด
ในกรณีของหลั กทรั พย์ท่ีมีมูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้ มาเพื่ อรองรั บให้ สัมพั นธ์กับภาระผู กพั น
ของโครงการ หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ระบุได้ อาจแสดงด้ วยราคาที่กาํ หนดจาก
มูลค่าไถ่ถอนขั้นสุดท้ าย โดยสมมติว่าอัตราผลตอบแทนคงที่จนถึงวั นครบกําหนด ในกรณีท่ี
เงินลงทุนซึ่งโครงการถือไว้ ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็ นเจ้ าของทั้งหมด
ของกิจการ ให้ เปิ ดเผยเหตุผลของการไม่ได้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่เี งินลงทุนของโครงการ
แสดงด้ วยมูลค่าอื่นที่มิใช่ ราคาตลาดหรื อมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้ องเปิ ดเผยให้ ทราบถึง
มูลค่ายุติธรรมด้ วย ทั้งนี้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ ในการดําเนินงานของกองทุน จะใช้ วิธีปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้ อง
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การเปิ ดเผยข้อมูล
34
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งบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็ นโครงการผลประโยชน์
หรือโครงการสมทบเงิน ต้องประกอบด้วยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
34.1 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สําหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
34.2 สรุปนโยบายการบัญชีทีม่ ีนยั สําคัญ และ
34.3 คําอธิบายเกีย่ วกับโครงการ และผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงใดๆ ของโครงการ
ในระหว่างงวด
งบการเงินที่จัดทําโดยโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุต้องประกอบด้ วยรายการทุกข้ อ
ดังต่อไปนี้ (ถ้ ามี)
35.1 งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาํ หรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผย
35.1.1 สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้ อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม
35.1.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าสินทรัพย์
35.1.3 รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละรายการที่มีจาํ นวนเงินเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
สินทรั พย์สุทธิท่ีมีไว้ สาํ หรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ หรื อที่เกินกว่ าร้ อยละ 5
ของหลักทรัพย์แต่ละประเภทหรือแต่ละชนิด
35.1.4 รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจ้ าง และ
35.1.5 หนี้สนิ อื่นนอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
35.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาํ หรับจ่ายเป็ 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 ท่ีจ่ ายหรื อค้ างจ่ าย (ให้ เปิ ดเผยแยกเป็ นแต่ ละรายการและ
จํา นวนรวม เช่ น ผลประโยชน์ ท่ี จ่ า ยหรื อ ค้ างจ่ า ยเนื่ อ งจากเกษี ยณอายุ
เสียชีวิต และทุพพลภาพ)
35.2.6 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
35.2.7 ค่าใช้ จ่ายอื่น
35.2.8 ภาษีเงินได้
35.2.9 กําไรและขาดทุนจากการจําหน่ ายเงินลงทุ นและการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่าของ
เงินลงทุน และ
35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น
35.3 คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
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35.4

36

สําหรั บโครงการผลประโยชน์ จะเปิ ดเผยมูลค่าปัจจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ (โดยอาจแยกระหว่ าง
ผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ เป็ นสิทธิขาดและที่ยังไม่ ได้ รั บ เป็ นสิทธิขาด) ซึ่ งคํา นวณจาก
ผลประโยชน์ตามที่สัญญาไว้ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ ตั้งแต่เริ่มให้ บริ การจนถึง
ปั จจุ บันและใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บันหรื อระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยข้ อมูลนี้อาจรวมอยู่ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แนบมาด้ วย
เพื่อใช้ อ่านร่วมกันกับงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง และ
35.5 สําหรับโครงการผลประโยชน์ จะมีคาํ อธิบายถึงข้ อสมมติท่มี ีนัยสําคัญเกี่ยวกับการคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีการที่ใช้ ในการคํานวณมูลค่าปั จจุ บันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
รายงานของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้ องประกอบด้ วยคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ซึ่งจะจั ด ทําเป็ นส่ ว นหนึ่ งของงบการเงิน หรื อ จั ดทํา เป็ นรายงานแยกต่ า งหากก็ได้ โดยอาจมี
รายการดังต่อไปนี้
36.1 ชื่อของนายจ้ างและกลุ่มของลูกจ้ างที่ครอบคลุมถึง
36.2 จํา นวนของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์ และจํา นวนของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการอื่นๆ โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม
36.3 ประเภทของโครงการว่าเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
36.4 คําอธิบายว่าผู้เข้ าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้ โครงการหรือไม่
36.5 คํา อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงานตามที่ไ ด้ สัญ ญาไว้ กับ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
36.6 คําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของการสิ้นสุดโครงการ และ
36.7 การเปลี่ ยนแปลงของรายการตามย่อหน้ าที่ 36.1 ถึง 36.6 ระหว่ างงวดที่นําเสนอ
รายงาน
ทั้งนี้ ถือเป็ นเรื่องปกติในการอ้ างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผ้ ูใช้ สามารถหาได้ โดยง่ายและเป็ นเอกสาร
ที่อธิบายถึงโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง

วันถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
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