เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๓/๒๕๕๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (๓/๒๕๕๓) เมื่อวัน ที่ ๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การบัญ ชีแ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรื่อง
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน ซึ่งเปนการแกไขของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ระหว า งประเทศที่ สิ้น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 (IAS 26:
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 37 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษร
หนาดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบท
การบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ
ออกจากงาน
ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองใชเมื่อมีการจัดทํางบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
2. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานอาจมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน โครงการเงินบํานาญ โครงการ
เกษียณอายุ หรือ โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ถือวา โครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงานเปนกิจการที่เสนอรายงานแยกตางหากจากงบการเงินของนายจางของ
ผูเ ข า ร ว มโครงการ มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บับ อื่น ทุก ฉบั บใหนํา มาใช กับ งบการเงิ น ของโครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน ตราบที่ไมขัดกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
3. มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ใชกับการบัญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ มื่อออกจากงาน
เพื่อเสนอตอผูเ ขา รว มโครงการทั้ง กลุม ทั้ง นี้ ไมไ ด ใชเ พื่อ รายงานเรื่องสิทธิที่มี ในผลประโยชน
ตอบแทนเมื่อออกจากงานตอผูเขารวมโครงการเปนรายบุคคล
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนมาตรฐานการบัญ ชีที่เกี่ยวกับ
การกําหนดตนทุนของผลประโยชนเมื่อออกจากงานในงบการเงินของนายจางที่มีโครงการดังกลาว
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงชวยเสริมมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวใหสมบูรณขึ้น
5. โครงการผลประโยชน เ มื่อ ออกจากงานอาจเป น โครงการสมทบเงิน ที่กํ า หนดไว หรื อ โครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว กิจการหลายแหงอาจจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหากเพื่อรับเงินสมทบและ
เพื่อจา ยเงิน ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน ซึ่งอาจแยกเปนนิติบุคคลตางหากหรือไมก็ได และอาจ
มีทรัสตีหรือไมก็ได มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติโดยไมคํา นึง วา กิจการมีการจัดตั้งเปน
กองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม
6. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานที่ไดนําสินทรัพยไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ใหใชขอกําหนด
เกี่ย วกั บการบัญ ชีแ ละการโอนสิ น ทรัพ ยไ ปยัง กองทุ น เชน เดีย วกั บ โครงการที่ดํา เนิ น การจัด การ
การลงทุนเอง ดัง นั้น จึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เวน แตสัญ ญาที่ทํา ไวกับบริษัท
ประกันภัยในนามของผูเขารวมโครงการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุมของผูเขารวมโครงการ และ
ภาระผูกพันในผลประโยชนเมื่อออกจากงานอยูในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยแตผูเดียว
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7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับผลประโยชนของการจางงานรูปแบบอื่น เชน เงินชดเชยจาก
การเลิกจา งงาน ขอตกลงการผอนจายคา ตอบแทน ผลประโยชนการลาพักตามอายุงาน โครงการ
เกษีย ณอายุงานกอนกํา หนดที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเ ศษหรือโครงการเลิกจางแรงงานสว นเกิน โครงการ
สุขภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมทั้ง โครงการกองทุนประกัน สังคมที่ดําเนินการโดย
หนวยงานของรัฐ

คํานิยาม
8. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มคี วามหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
โครงการผลประโยชนเมื่อออก หมายถึง
จากงาน

ขอตกลงที่กิจการจะใหผลประโยชนแ กลูกจางเมื่อ
สิ้นสุดหรือภายหลังสิ้นสุดการจาง (ไมวาจะจายเปน
เงินรายปหรือจายทั้งจํานวน) เมื่อผลประโยชนหรือ
เงินสมทบนั้นสามารถกําหนด หรือประมาณการได
ล ว งหน า ก อ นการเกษี ย ณอายุ โดยมี เ อกสาร
ประกอบหรือตามวิธปี ฏิบัติของกิจการ
โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานซึ่งผลประโยชน
ที่ จ ายเมื่ อออกจากงานกํ า หนดจากเงิ นสมทบและ
ผลตอบแทนที่ไดจากการนําเงินนั้นไปลงทุน
โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานซึ่งผลประโยชน
ที่ จ า ยเมื่ อเกษี ย ณอายุ กํ า หนดโดยอ า งอิ ง จากสู ตร
ในการคํ า นวณซึ่ ง โดยทั่ วไป คิ ดจากค า ตอบแทน
ที่ลูกจางไดรับและ/หรืออายุงานของลูกจาง
การโอนสิ น ทรั พ ย ไ ปยั ง กองทุ น ซึ่ ง แยกต า งหาก
จากกิ จการของนายจ า ง เพื่ อให ก องทุ น สามารถ
จ า ยผลประโยชน เ มื่ อ ออกจากงานได ต ามภาระ
ผูกพันในอนาคต

โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว หมายถึง
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โครงการ
สมทบเงิน”)
โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ที่ หมายถึง
กําหนดไว (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“โครงการผลประโยชน”)
การโอนสินทรัพยไปยังกองทุน หมายถึง

ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คําศัพทตอไปนี้ใหใชตามความหมาย ดังนี้
ผูเขารวมโครงการ
หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
และบุ ค คลอื่น ที่ มีสิ ทธิ ไ ดรั บ ผลประโยชน ภ ายใต
โครงการ
สินทรัพยสุทธิทมี่ ีไวสําหรับจาย หมายถึง สิ น ทรั พ ย ข องโ ครงการหั ก ด วยหนี้ สิ น ทั้ ง สิ้ น
เปนผลประโยชน
นอกเหนือจากมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร
ประกั น ภั ย ของจํ า นวน เงิ น ผลประโยชน เ มื่ อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว
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มูลคาปจจุบันตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว
ผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิ
ขาด (ตามภาระผูกพันใน
สัญญาจาง)
9.

หมายถึง

มูล คา ปจจุบันของจํา นวนเงิน ที่คาดวา จะตองจา ย
จากโครงการผลประโยชนเ มื่อ เกษีย ณอายุใ หแ ก
ลูกจางปจจุบัน และอดีตลูกจางซึ่งไดใหบริการแก
กิจการ
ผลประโยชนหรื อสิ ทธิต ามเงื่อ นไขของโครงการ
ผลประโยชน เ มื่อออกจากงานที่ไมขึ้ น กับ เงื่อนไข
การจางงานตอเนื่อง

หมายถึง

โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานบางโครงการจะมีผูใหการสนับสนุนอื่นนอกเหนือจากนายจาง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินของโครงการดังกลาวดวย

10. โครงการผลประโยชนเ มื่อออกจากงานสวนใหญกํา หนดขึ้น จากขอตกลงอยา งเปนทางการ บาง
โครงการไมมี ขอ ตกลงอยา งเปน ทางการแต มีร ะดั บ ของภาระผูก พัน อัน เนื่อ งมาจากวิ ธีป ฏิบั ติ
ที่กําหนดขึ้นโดยนายจา ง ในขณะที่บางโครงการอนุญาตใหนายจา งจํากัด ภาระผูกพันของตนเอง
ภายใตโครงการได ซึ่งโดยปกติจ ะเปน การยากที่น ายจา งจะยกเลิกโครงการหากยัง มีลูกจางอยู
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอยางไมเปนทางการเชนเดียวกันกับ
โครงการที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ
11. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานหลายโครงการไดจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหากเพื่อรับเงิน
สมทบและจ า ยเงิน ผลประโยชน กองทุ น ดัง กล า วอาจมี ก ารบริ ห ารสิ น ทรั พย ข องกองทุ น โดย
คณะบุคคลอิสระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหลานี้วา ทรัสตี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา
ทรัสตีเพื่ออธิบายถึงคณะบุคคลดังกลาว โดยไมคํานึงวามีการจัดตั้งทรัสตขึ้นหรือไม
12. โดยปกติ โครงการผลประโยชนเ มื่อออกจากงานจะหมายถึง โครงการสมทบเงิน หรือโครงการ
ผลประโยชน ซึ่ง โครงการแต ละประเภทจะมี ลัก ษณะเฉพาะ ในบางครั้ ง โครงการที่จั ด ตั้ ง ขึ้ น
มีลักษณะผสมของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือวาโครงการแบบผสมดังกลาวเปน
โครงการผลประโยชน

โครงการสมทบเงิน
13. งบการเงินของโครงการสมทบเงินตองประกอบดวยงบแสดงสินทรัพ ยสุทธิที่มีไวสําหรับจา ย
เปนผลประโยชน และคําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน
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14. ภายใตโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตของผูเขารวมโครงการจะกําหนดจาก
จํานวนเงินสมทบที่จายโดยนายจาง ผูเขารวมโครงการ หรือทั้งสองฝาย รวมทั้ง ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจางจะหมดไป
เมื่อจายเงินสมทบเขากองทุนซึ่งโดยปกติมิไดมีขอกําหนดใหตองใชคําแนะนําของนักคณิตศาสตร
ประกันภัย ถึงแมวาในบางครั้ง คําแนะนําดังกลาวอาจใชในการประมาณการผลประโยชนในอนาคต
ที่อาจจะไดรับ ซึ่งขึ้นอยูกับเงินสมทบที่จายในปจจุบันและจํานวนเงินสมทบที่ตองจายในอนาคตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไมคงที่
15. ผูเขารวมโครงการใหความสนใจกับกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง
จากจํานวนของผลประโยชนในอนาคต ผูเขารวมโครงการสนใจที่จะทราบวาไดมีการรับเงินสมทบ
และมีวิธีการควบคุมที่เหมาะสมในการปกปองสิทธิข องผูรับผลประโยชนหรือไม สวนนายจางให
ความสนใจการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมของโครงการ
16. การรายงานของโครงการสมทบเงิน มีวัต ถุประสงคเ พื่อใหขอมูลเกี่ย วกับ โครงการ และผลการ
ดําเนินงานของการลงทุนของโครงการเปนระยะ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การเสนอ
งบการเงินควรรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้
16.1 คําอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสําคัญสําหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ
16.2 งบที่แสดงรายการและผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด และฐานะการเงินของ
โครงการ ณ วันสิ้นงวด
16.3 คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

โครงการผลประโยชน
17. งบการเงินของโครงการผลประโยชนตองรายงานโดยมีงบใดงบหนึ่งดังตอไปนี้
17.1 งบที่แสดงถึงรายการทุกขอตอไปนี้
17.1.1 สินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน
17.1.2 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมือ่
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว โดยแยกระหวางสวนที่เปนผลประโยชนที่ไดรับ
เปนสิทธิขาด และสวนที่มิใชผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด
17.1.3 สวนเกินหรือสวนขาดของโครงการผลประโยชน หรือ
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17.2 งบแสดงสิน ทรัพยสุทธิที่มีไวสํา หรับ จา ยเปน ผลประโยชน โดยรวมถึง รายการขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้
17.2.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปดเผยมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว โดย
แยกระหว า งส ว นที่ เ ป น ผลประโยชน ที่ ได รั บ เป น สิ ทธิ ข าดและส วนที่ เ ป น
ผลประโยชนที่ยังไมไดรับเปนสิทธิขาด
17.2.2 การอางอิงถึงที่มาของขอมูลในรายงานการคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตร
ประกันภัย
ถา การกํา หนดมูล คา จากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร ประกัน ภัย ไมไดจัดทํา ขึ้ น
ณ วันที่ในงบการเงิน จะตองใชการกําหนดมูลคาครั้งลาสุดเปนเกณฑ และเปดเผยวันที่ที่ไดมี
การกําหนดมูลคานั้น
18. มูล คา ปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกัน ภัย ของจํานวนเงินผลประโยชนเ มื่อเกษีย ณอายุ
ตามที่สัญ ญาไวตามวัตถุป ระสงคข องยอหนา ที่ 17 จะตองคํา นวณจากผลประโยชนตามที่
สัญญาไวภายใตเงื่อนไขโครงการเกี่ยวกับการใหบริการของพนักงานจนถึงวันที่ปจจุบัน โดยใช
ระดับเงินเดือนปจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไวอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งเปดเผย
เกณฑที่ใช และจะตองเปดเผยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในการคํานวณตาม
หลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ที่ มี ผลกระทบอย างมี นั ย สํ า คั ญ ต อมู ล ค า ป จจุ บั นตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวดวย
19. งบการเงินตองอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว กับสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจาย
เปนผลประโยชน และตองอธิบ ายนโยบายการโอนสินทรัพ ยไปยัง กองทุนของผลประโยชน
ตามที่สัญญาไว
20. ภายใตโครงการผลประโยชน การจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวขึ้นอยูกับฐานะ
การเงินของโครงการและความสามารถในการจายเงินสมทบในอนาคตใหแกโครงการของผูจายเงิน
สมทบ ทั้งนี้ รวมถึงผลการดําเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโครงการ
21. โครงการผลประโยชนจําเปนตองไดรับคําแนะนําจากนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนระยะๆ อยาง
สม่ําเสมอ เพื่อประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานขอสมมติที่ใชในการประมาณการ
และใหขอแนะนําเกี่ยวกับระดับของจํานวนเงินสมทบที่จะนําสงในอนาคต
22. การรายงานของโครงการผลประโยชนมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินและ
กิจ กรรมตา งๆ ของโครงการเปน ระยะ ซึ่ง เปน ประโยชนในการประเมิน ความสัมพัน ธระหวา ง
ทรัพยากรที่สะสมไวและผลประโยชนของโครงการในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว การเสนองบการเงินควรรวมถึงทุกเรื่องดังตอไปนี้
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22.1 คําอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสําคัญสําหรับงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ
22.2 งบที่แสดงรายการ และผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด และฐานะการเงินของ
โครงการ ณ วันสิ้นงวด
22.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งอาจแสดงเปนสวนหนึ่งของงบหรือแยกแสดงเปน
รายงานตางหาก และ
22.4 คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว
23. มูลคาปจจุบัน ของจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจา ยจากโครงการผลประโยชนเ มื่อเกษียณอายุอาจ
คํานวณและรายงานโดยใชระดับเงินเดือนปจจุบัน หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการ จนถึงเวลา
ที่ผูเขารวมโครงการเกษียณอายุ
24. เหตุผลในการเลือกใชแนวทางเงินเดือนปจจุบันในการคํานวณ มีดังนี้
24.1 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ตามที่ สัญ ญาไว เ ปน ผลรวมของจํา นวนเงิน ที่จัด สรรใหแก ผูเ ข า รว มโครงการแต ละคน
ในป จ จุ บั น สามารถคํ า นวณได อ ย า งมี ห ลั ก เกณฑ ชั ด เจนกว า การใช ร ะดั บ เงิ น เดื อ น
ที่ประมาณการเนื่องจากใชขอสมมติในการคํานวณนอยกวา
24.2 ผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จะเปนภาระผูกพันของ
โครงการเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือน
24.3 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไวที่คํานวณโดยใชระดับเงินเดือนปจจุบัน โดยทั่วไปจะมีจํานวนใกลเคียงกับ
จํานวนเงินที่ตองจายเมื่อเกิดกรณีการเลิกจางหรือเลิกโครงการดังกลาว
25. เหตุผลในการเลือกใชแนวทางเงินเดือนที่ประมาณการในการคํานวณ มีดังนี้
25.1 ขอมูลทางการเงิน ควรจัด ทํา โดยใชเ กณฑก ารดํา เนิน งานตอเนื่อง โดยไมตองคํา นึง ถึ ง
ขอสมมติและการประมาณการที่ตองใช
25.2 ภายใตแผนการจายเงินสุดทาย ผลประโยชนจะถูกกําหนดโดยอางอิงกับเงินเดือน ณ วันที่
เกษียณอายุหรือใกลวันที่เกษียณอายุ ดังนั้น จึงตองมีการประมาณจํานวนเงินเดือน ระดับ
เงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน และ
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25.3 การไมประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสินทรัพยไปยังกองทุนสวนใหญไดมาจากการ
ประมาณการเงินเดือน อาจเปนผลใหรายงานแสดงวามีการจายเงินเขากองทุนมากเกินไปอยาง
เดนชัด ทั้งที่โครงการนั้นไมไดมีการจายเงินเขากองทุนมากเกินไป หรืออาจเปนผลใหรายงาน
แสดงวามีการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนอยางเพียงพอทั้งที่โครงการนั้นขาดเงินทุน
26. มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่
สัญญาไวที่กําหนดจากฐานเงินเดือนปจจุบันจะตองมีการเปดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อ
แสดงถึ ง ภาระผู ก พั น ของผลประโยชน ที่ มี อ ยู ณ วั น ที่ ใ นงบการเงิ น มู ล ค า ป จ จุ บั น ตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวที่กําหนดจากฐาน
เงินเดือนที่ประมาณการ จะตองมีการเปดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงถึงขนาดของภาระ
ผูกพันที่อาจเกิดขึ้นตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง ซึ่งโดยปกติใชเปนเกณฑในการโอนสินทรัพย
ไปยังกองทุน นอกจากการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวแลว ยังอาจตองมีคําอธิบายที่เพียงพอเพือ่ ให
เกิดความเขาใจอยางชัดเจนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว คําอธิบายเชนวานั้นอาจอยูในรูปของขอมูล
เกี่ยวกับการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนในอนาคตใหเพียงพอตามที่วางแผนไว และนโยบายในการ
โอนสินทรัพยไปยังกองทุนตามเกณฑเงินเดือนที่ประมาณการ ขอมูลเหลานี้อาจรวมอยูในงบการเงิน
หรือในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย

ความถี่ของการกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
27. ในหลายประเทศ การกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะทําไมบอยกวาทุกๆ 3 ป หากมิได
มีการกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ในงบการเงิน ใหใชการกําหนดมูลคาตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยครั้งลาสุดที่มี พรอมทั้งเปดเผยวันที่ที่ไดมีการกําหนดมูลคาครั้งลาสุดนั้น

เนื้อหาในงบการเงิน
28. สําหรับโครงการผลประโยชน การนําเสนอขอมูลจะอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้ ซึ่งแตละ
รูปแบบสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของวิธีปฏิบัติในการเปดเผยและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการ
คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
28.1 ในงบการเงินใหรวมงบที่แสดงใหเห็นถึงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน
มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว และจํานวนสวนเกินหรือสวนขาดของโครงการผลประโยชน งบการเงินของ
โครงการยัง ประกอบด วยงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิน ทรั พย สุทธิที่ มีไว สํา หรั บจ ายเป น
ผลประโยชน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไว งบการเงินยังอาจมีรายงานของ
นักคณิตศาสตรประกันภัยแนบไปดวยเพื่อเปนการใหขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับมูลคาปจจุบัน
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว
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28.2 งบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน มูลคาปจจุบัน
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว
จะเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร
ประกัน ภัย แนบไปดว ยเพื่อเปน การใหขอมูลสนับสนุน เกี่ย วกับมูลคา ปจ จุบัน ตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไว และ
28.3 งบการเงินซึ่งรวมงบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไ วสําหรับจายเปนผลประโยชน และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสิ น ทรัพ ยสุท ธิที่ มีไ ว สํา หรั บจา ยเปน ผลประโยชน โดยมีร ายงานของ
นักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไวแยกแสดงตางหาก
ในรูปแบบแตละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานสําหรับผูบริหารหรือรายงาน
ของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากับงบการเงินดวย
29. ผูที่เห็นดวยกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตามยอหนาที่ 28.1 และ 28.2 เชื่อวาขอมูลเกี่ยวกับ
จํา นวนเงิน ผลประโยชนเ มื่อเกษีย ณอายุตามที่สัญ ญาไวและขอมูลอื่น ที่นํา มาแสดงตามรูปแบบ
ดังกลาวชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินสถานะปจจุบันของโครงการและความนาจะเปน ที่
โครงการนั้นจะปฏิบัติตามภาระผูกพันได นอกจากนี้ บุคคลเหลานี้ยังเชื่อวางบการเงินตองมีความ
สมบูรณในตัวเองโดยไมตองอาศัยงบประกอบ อยางไรก็ต าม บางคนเชื่อวา รูปแบบที่แสดงตาม
ยอหนาที่ 28.1 อาจแสดงวามีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแลว ในขณะที่มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวยังไมมีคุณลักษณะของการ
เปนหนี้สินครบทุกรายการ
30. ผูที่เห็น ดว ยกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตามยอหนา ที่ 28.3 เชื่อวามูลคา ปจจุบันตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวไมควรรวมอยูใน
งบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชนตามรูปแบบในยอหนาที่ 28.1 หรือแมแต
เปด เผยไวในหมายเหตุตามรูปแบบในยอหนาที่ 28.2 เนื่องจากจะมีการนํา จํานวนดังกลา วไป
เปรียบเทียบกับสินทรัพยโครงการโดยตรง ซึ่งการเปรียบเทียบในลักษณะดังกลาวอาจไมเหมาะสม
บุคคลเหลานี้ยังโตแยงวานักคณิตศาสตรประกันภัยไมจําเปนตองเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันตาม
หลักคณิตศาสตรประกัน ภัยของจํา นวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวกับราคา
ตลาดของเงินลงทุน แตอาจประเมินมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุน
แทน เพราะฉะนั้นผูที่เห็น ดวยกับรูปแบบที่แสดงตามยอหนาที่ 28.3 จึงเชื่อวาการเปรียบเทีย บ
ขอมูลในลักษณะดังกลา วไมนาจะสะทอนใหเ ห็นถึงการประเมิน ผลโดยรวมของนักคณิตศาสตร
ประกันภัยเกี่ยวกับโครงการและอาจกอใหเกิดความเขาใจที่ผิดได บางคนยังเชื่อดวยวาแมวามีการ
แสดงตัวเลขจํานวนเงินก็ตาม ขอมูลที่เกี่ยวกับจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญา
ไวควรแสดงแยกตางหากไวในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยเทานั้นโดยมีคําอธิบายอยาง
เหมาะสม
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31. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เห็นดวยกับความเห็นที่ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินผลประโยชน
เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนรายงานแยกตางหาก
แตไมเห็นดวยกับขอโตแยงเรื่องการแสดงจํานวนมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไว ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงเห็น
ดว ยกับรูปแบบที่แ สดงตามยอหนา ที่ 28.1 และยอหนา ที่ 28.2 และเห็น ดว ยกับรูป แบบตาม
ยอหน า ที่ 28.3 ถ า หากงบการเงิน นั้นมี การอางอิ งถึง และแนบดวยรายงานของนักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งแสดงขอมูลเกี่ยวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไว

โครงการทั้งหมด
การกําหนดมูลคาสินทรัพยโครงการ
32. เงินลงทุนของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตองแสดงดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีของ
หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของโครงการ
ซึ่งถือไวไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมได ใหเปดเผยเหตุผลของการไมไดใชมูลคายุติธรรม
33. ในกรณีของหลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยปกติมูลคายุติธรรมคือราคาตลาดเนื่องจาก
การใชราคาตลาดถือไดวาเปนเครื่องวัดที่มีประโยชนสูงสุดสําหรับหลักทรัพย ณ วันที่ในงบการเงิน
และยัง มี ประโยชนสู ง สุด ต อการวัด ผลการดํ า เนิ น งานของการลงทุ น สํา หรับ งวด ในกรณี ข อง
หลักทรัพยที่มีมูลคาไถถอนคงที่ และไดมาเพื่อรองรับใหสัมพันธกับภาระผูกพันของโครงการ หรือ
สวนใดสวนหนึ่งของโครงการที่ระบุได อาจแสดงดวยราคาที่กําหนดจากมูลคาไถถอนขั้นสุดทาย โดย
สมมติวา อัต ราผลตอบแทนคงที่ จ นถึง วัน ครบกํา หนด ในกรณีที่ เ งิน ลงทุน ซึ่ง โครงการถือไวไ ม
สามารถประมาณมูลคายุติธรรมได เชน ความเปนเจาของทั้งหมดของกิจการ ใหเปดเผยเหตุผลของ
การไมไดใชมูลคายุติธรรม ในกรณีที่เงินลงทุนของโครงการแสดงดวยมูลคาอื่นที่มิใชราคาตลาด
หรือมูลคายุติธรรม โดยทั่วไปจะตองเปดเผยใหทราบถึงมูลคายุติธรรมดวย ทั้งนี้ สินทรัพยตางๆ
ที่ใชในการดําเนินงานของกองทุน จะตองใชวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ

การเปดเผยขอมูล
34. งบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน ไมวาจะเปนโครงการผลประโยชนหรือ
โครงการสมทบเงิน จะตองประกอบดวยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
34.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน
34.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่มีนัยสําคัญ และ
34.3 คําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการใน
ระหวางงวด
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35. งบการเงินที่จัดทําโดยโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตองประกอบดวยรายการทุกขอดังตอไปนี้
(ถามี)
35.1 งบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยเปดเผย
35.1.1 สินทรัพย ณ วันสิ้นงวด พรอมการจัดประเภทอยางเหมาะสม
35.1.2 เกณฑการกําหนดมูลคาสินทรัพย
35.1.3 รายละเอีย ดของเงินลงทุน แตละรายการที่มีจํา นวนเงิน เกิน กวา รอยละ 5 ของ
สินทรัพยสุทธิที่มีไ วสํา หรับจา ยเปนผลประโยชน หรือที่เกินกวารอยละ 5 ของ
หลักทรัพยแตละประเภทหรือแตละชนิด
35.1.4 รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจาง
35.1.5 หนี้สินอื่นนอกเหนือจากมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวน
เงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว
35.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยแสดง
35.2.1 เงินสมทบของนายจาง
35.2.2 เงินสมทบของลูกจาง
35.2.3 รายไดจากการลงทุน เชน ดอกเบี้ย และเงินปนผล
35.2.4 รายไดอื่น
35.2.5 ผลประโยชนที่จายหรือคางจาย (ใหเปดเผยแยกเปนแตละรายการและจํานวนรวม
เชน ผลประโยชนที่จายหรือคางจายเนื่องจากเกษียณอายุ เสียชีวิต และทุพพลภาพ)
35.2.6 คาใชจายในการบริหาร
35.2.7 คาใชจายอื่น
35.2.8 ภาษีเงินได
35.2.9 กําไรและขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น
35.3 คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน
35.4 สําหรับโครงการผลประโยชน จะตองเปดเผยมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ของจํ า นวนเงิ น ผลประโยชน เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ต ามที่ สั ญ ญาไว (โดยอาจแยกระหว า ง
ผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ เป น สิ ท ธิ ข าดและที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ เป น สิ ท ธิ ข าด) ซึ่ ง คํ า นวณจาก
ผลประโยชนตามที่สัญญาไวภายใตเงื่อนไขของโครงการ ตั้งแตเริ่มใหบริการจนถึงปจจุบัน
และใชระดับเงินเดือนปจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไวอยางใดอยางหนึ่ง โดย
ขอมูลนี้อาจรวมอยูในรายงานของนักคณิต ศาสตรประกันภัย ที่แนบมาดวย เพื่อใชอา น
รวมกันกับงบการเงินที่เกี่ยวของ
35.5 สํา หรับโครงการผลประโยชน จะตองมีคําอธิบายถึง ขอสมมติที่มีนัย สําคัญ เกี่ย วกับการ
คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกัน ภัยและวิธีการที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว
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36. รายงานของโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตองประกอบดวยคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ ซึ่ง
จะจัดทําเปนสวนหนึ่ง ของงบการเงินหรือจัดทําเปน รายงานแยกตางหากก็ไ ด โดยอาจมีรายการ
ดังตอไปนี้
36.1 ชื่อของนายจางและกลุมของลูกจางที่ครอบคลุมถึง
36.2 จํานวนของผูเขารว มโครงการที่จะไดรับผลประโยชน และจํานวนของผูเขา รวมโครงการ
อื่นๆ โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม
36.3 ประเภทของโครงการวาเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน
36.4 คําอธิบายวาผูเขารวมโครงการมีการจายเงินสมทบใหโครงการหรือไม
36.5 คําอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานตามที่ไดสัญญาไวกับผูเขารวมโครงการ
36.6 คําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ของการสิ้นสุดโครงการ
36.7 การเปลี่ยนแปลงของรายการตามยอหนาที่ 36.1-36.6 ระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน
ทั้งนี้ ถือเปนเรื่องปกติในการอางอิงถึงเอกสารอื่นที่ผูใชสามารถหาไดโดยงายและเปนเอกสารที่อธิบาย
ถึงโครงการดังกลาว และการรวมเฉพาะขอมูลที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง

วันถือปฏิบัติ
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินของโครงการผลประโยชนเ มื่อออกจากงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
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