เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๕ (๗/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๙ เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๒/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนั กงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 19 : Employee Benefits (Bound volume 2012
Consolidate without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงย่อหน้ า 117 158 และ
161 และยกเลิกย่อหน้ า 155.3 และ 155.4
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม

บทนํา 1 – บทนํา 13
1-6
7

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

8-23

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน
สิทธิการลางานในระยะสั้นที่ได้ รับค่าตอบแทน
โครงการส่วนแบ่งกําไรและโครงการโบนัส
การเปิ ดเผยข้อมูล

10-22
10
11-16
17-22
23

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – ความแตกต่างระหว่างโครงการ
สมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้และโครงการผลประโยชน์ทีก่ าํ หนดไว้

24-42

โครงการของกลุ่มนายจ้าง
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่กิจการต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันร่วมรับความเสีย่ ง
โครงการระดับภาครัฐ
ผลประโยชน์ที่มีการประกัน

34-34ข
36-38
39-42

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้

43-47

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การเปิ ดเผยข้อมูล

44-45
46-47

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าํ หนดไว้
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การบัญชีสาํ หรับภาระผูกพันจากการอนุมาน
งบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรือขาดทุน

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า – มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้และต้นทุนบริการปั จจุบนั
วิธกี าํ หนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดการบริการ

29-33

48-119
49-62
52-53
54-60
61-62

63-101
64-66
67-71
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ย่อหน้าที่
72-77

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย–
อัตราคิดลด
ข้ อ สมมติ ใ นการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย เงินเดือน ผลประโยชน์ และค่ารักษาพยาบาล
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้ นทุนบริการในอดีต
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า - สินทรัพย์โครงการ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
การรวมธุรกิจ
การลดขนาดโครงการลงและการจ่ ายชําระผลประโยชน์
การนําเสนอข้อมูล
การหักกลบ
การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
องค์ประกอบทางการเงินของต้ นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล

83-91
92-95
96-101
102-107
102-104
104ก-104ง
105-107
108
109-115
116-119
116-117
118
119
120-125

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

126-131

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การเปิ ดเผยข้อมูล

128-130
131

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง

132-143

การรับรูร้ ายการ
การวัดมูลค่า
การเปิ ดเผยข้อมูล

133-138
139-140
141-143

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ

153-156
157-161

78-82
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 161 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่ า กัน และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่ บทการบัญชี ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนว
ปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1

มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บ นี้ กาํ หนดวิธีการบัญ ชีและการเปิ ดเผยข้ อมู ลโดยนายจ้ า งสํา หรั บ
ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ ใช้ กับการรายงานของโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน)

บทนํา 2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ พนั ก งาน เช่ น ค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ น เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม เงินที่จ่ายสําหรั บการลาหยุดพักผ่ อนประจําปี และการลาป่ วย ส่วนแบ่ ง
กําไรและโบนัส (หากจ่ าย ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวด) และผลประโยชน์ท่ไี ม่
เป็ นตัวเงินที่จ่ายให้ แก่พนักงานปัจจุบัน (ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ
และสินค้ าหรือบริการที่ให้ เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน)
2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่ น บํานาญ ผลประโยชน์อ่ ืนเมื่อออกจากงาน ประกัน
ชีวิต หลังออกจากงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
2.3 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น ๆ ของพนั ก งานประกอบด้ วย ผลประโยชน์ ท่ีจ่า ยจากการ
ทํางานเป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ายสําหรับการหยุดทํางาน ผลประโยชน์จาก
การทํางานครบ 50 ปี หรื อผลประโยชน์อ่ ืนที่จ่า ยจากการทํางานเป็ นระยะเวลานาน
ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน รวมส่วนแบ่งกําไร โบนัส และ
ค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้ า หากมีการจ่ายภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง

บทนํา 3

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การรั บ รู้ผ ลประโยชน์ ร ะยะสั้น ของพนั ก งานเมื่ อ
พนักงานได้ ให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ดังกล่าว

บทนํา 4

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานแบ่งเป็ นโครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้ หรือโครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ให้ แนวปฏิบัติท่เี ป็ นการเฉพาะในการ
จัดประเภท โครงการของกลุ่มนายจ้ าง โครงการระดับภาครัฐ และโครงการที่มีการประกัน
ผลประโยชน์
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บทนํา 5

ภายใต้ โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้ กิจการมีการจ่ ายเงินสมทบเป็ นจํานวนแน่ นอนให้
กิจการซึ่งแยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการ
อนุ มาน ที่จะต้ องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมหากกองทุนไม่ สามารถดํารงสินทรัพย์เพียงพอที่จะ
จ่ายผลประโยชน์ท้งั หมดของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริการซึ่งพนักงานได้ ให้ บริการใน
งวดปัจจุบันและงวดก่อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรับรู้เงินสมทบที่จ่ายเข้ า
โครงการสมทบเงิ น ที่ก าํ หนดไว้ เ มื่ อ พนั ก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ เงิ น สมทบ
ดังกล่าว

บทนํา 6

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นทั้งหมดถือเป็ นโครงการผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ อาจยังไม่ได้ มีการเตรียมเงินกองทุนหรืออาจจะมีการเตรียม
เงินกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การ
6.1 บันทึกบัญชีท้งั ภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุ มานใดๆ ที่เกิด
จากการ ดําเนินการของกิจการ
6.2 กําหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ และมูลค่ายุติธรรม
ใดๆ ของสินทรัพย์โครงการอย่างเพียงพอเป็ นปกติ โดยจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากจํานวนที่กาํ หนดได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.3 ใช้ วิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่ อวัด
มูลค่าภาระผูกพันและต้ นทุนของกิจการ
6.4 ถือว่าผลประโยชน์เป็ นของงวดที่ได้ มีการปฏิบัติงานของพนักงานตามสูตรการคํานวณ
ผลประโยชน์ของโครงการ เว้ นแต่การให้ บริการของพนักงานในปี ต่ อๆ มาจะนําไปสู่
ระดับ ผลประโยชน์ท่สี งู ขึ้นอย่างมีสาระสําคัญกว่าปี ก่อนๆ
6.5 ใช้ ข้อสมมติการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็ นกลางและเหมาะสม
ร่ วมกัน เกี่ยวกับตัวแปรด้ านประชากร (เช่ น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและ
อัตราการเสียชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของต้ นทุน ค่ารักษาพยาบาล และการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของ
รัฐบางประการ) ข้ อสมมติทางการเงิน ต้ องอิงตามการคาดการณ์ทางการตลาด ณ วัน
สิ้นงวดที่รายงานสําหรับงวดที่ภาระผูกพันได้ รับการชําระ
6.6 กําหนดอัตราคิดลดโดยอ้ างอิงอัตราผลตอบแทนตามตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับคุณภาพดี (ในประเทศ
ที่ตลาดหุ้นกู้ ภาคเอกชนมีขนาดไม่ใหญ่เพียงพอ ให้ ใช้ พันธบัตรรัฐบาล) และใช้ สกุล
เงินและเงื่อนไขที่สอดคล้ องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
6.7 หักมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการออกจากจํานวนภาระผูกพันยกมา สิทธิท่จี ะ
ได้ รับชดเชยที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็ นสินทรัพย์โครงการให้ ปฏิบัติในลักษณะ
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เดียวกับสินทรัพย์โครงการ ยกเว้ นว่ าสิทธิเหล่ านั้นแสดงเป็ นสินทรัพย์แยกต่ างหาก
แทนที่จะนําไปหักออกจากภาระผูกพัน
6.8 จํากัดจํานวนยกไปของสินทรัพย์ไม่ให้ เกินผลรวมสุทธิของ
6.8.1 ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้ และผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ บวกด้ วย
6.8.2 มูลค่าปั จจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืน
ให้ จากโครงการ หรือเงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง
6.9 รั บ รู้ ต้ น ทุ น จากการบริ ก ารในอดี ต ด้ ว ยวิ ธี เ ส้ น ตรงตลอดระยะเวลาเฉลี่ ย จนกว่ า
ผลประโยชน์ท่มี ีการปรับปรุงจะกลายเป็ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับเป็ นสิทธิขาด
6.10 รั บ รู้ผ ลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการลดลงของขนาดโครงการ หรื อ การชํา ระเงิ น ตาม
โครงการ ผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ เมื่อการลดลงของขนาดโครงการหรือการชําระเงิน
เกิด ขึ้ น ผลกํา ไร หรื อ ขาดทุ น ต้ อ งประกอบด้ ว ยผลจากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า
ปั จจุบันของภาระผูกพันของ ผลประโยชน์ท่รี ะบุได้ และผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และส่วนที่ยังไม่ ได้ รับรู้ของผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้ นทุนจากการบริการในอดีต
6.11 รั บรู้ ส่ วนที่ระบุ ไว้ ของผลสะสมสุทธิของกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยที่เกินมูลค่าที่สงู กว่าระหว่าง
6.11.1 ร้ อยละ 10 ของมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้
(ก่อนหักสินทรัพย์โครงการ) และ
6.11.2 ร้ อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ส่วนของผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะรับรู้
ของแต่ละโครงการผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ คือ ส่วนที่เกินร้ อยละ 10 ของช่วงจํานวน
เงินที่กาํ หนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้ า หารด้ วยอายุ งานที่เหลืออยู่
ถัวเฉลี่ยที่คาดไว้ ของพนักงานที่เข้ าร่วมโครงการ
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีการรั บรู้ท่ีเร็วกว่ าอย่ างเป็ นระบบโดยใช้
เกณฑ์เดี ย วกัน ทั้ง ผลกํา ไรและขาดทุ น และใช้ อ ย่ า งสมํ่า เสมองวดต่ อ งวด วิ ธีก ารที่
อนุ ญ าตประกอบด้ วยการรั บ รู้ ผลกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดทันทีในกําไรหรื อขาดทุน นอกจากนี้ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดดังกล่าวในงวดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บทนํา 7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวิธีการทางบัญชีท่งี ่ายกว่าสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของ พนักงาน แทนผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย และต้ นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนั ที

บทนํา 8

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง คือ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการตัดสินใจ
ของ กิจการที่จะเลิกการจ้ างงานพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือการตัดสินใจของ
พนักงานที่จะยอมรับการออกจากงานโดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์เมื่อเลิก
จ้ างดังกล่าว เหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระผูกพันคือการเลิกจ้ างงานมากกว่าการให้ บริการของ
พนักงาน ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อกิจการแสดงให้ เห็นว่าได้ ผูกพัน
ตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น
8.1 ยกเลิกการจ้ างพนักงาน หรือกลุ่มพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ
8.2 ให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างซึ่งเป็ นผลมาจากการให้ ข้อเสนอเพื่อสนับสนุ นให้ มีการออก
จากงาน โดยสมัครใจ

บทนํา 9

กิจการแสดงให้ เห็นว่าได้ ผูกพันกับการเลิกจ้ างเมื่อกิจการมีโครงการที่มีรายละเอียดอย่างเป็ น
ทางการ (พร้ อมเนื้อหาขั้นตํ่าที่ระบุไว้ ) สําหรับการเลิกจ้ างและปราศจากความเป็ นไปได้ ว่าจะ
มีการถอนโครงการนั้นได้

บทนํา 10 กิจการต้ องคิดลดผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างดังกล่าวครบกําหนด
เกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีท่มี ีการให้ ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนให้
มีการออกจากงานโดยสมัครใจ การวัดมูลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างต้ องอิงจากจํานวน
พนักงานที่คาดว่าจะรับข้ อเสนอนั้น
บทนํา 11 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถอื ปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และสนับสนุนให้ ปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ ในการนํามาใช้
ครั้งแรก กิจการสามารถทยอยรับรู้ส่วนเพิ่มในหนี้สนิ สําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานได้
ไม่เกิน 5 ปี แต่หากนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ แล้ วมีผลทําให้ หนี้สนิ ลดลง กิจการต้ อง
รับรู้ผลของการลดลงดังกล่าวทันที
บทนํา 13 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลของผลประโยชน์
ของพนักงาน มาตรฐานกําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้
(1) หนี้สนิ เมื่อพนักงานได้ ให้ บริการเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทจะ
จ่ายในอนาคต และ
(2) ค่าใช้ จ่าย เมื่อกิจการได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้ บริการของพนักงานเป็ นการ
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ใช้ถือปฏิ บตั ิกบั นายจ้างสําหรับวิธีการบัญชี สําหรับผลประโยชน์ของ
พนักงานทั้งหมด เว้นแต่ผลประโยชน์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
2 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กับการรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน)
3. ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึง
3.1 ผลประโยชน์ท่ใี ห้ ภายใต้ โครงการหรือข้ อตกลงอื่นที่เป็ นทางการระหว่างกิจการกับพนักงานแต่
ละคน กลุ่มพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน
3.2 ผลประโยชน์ท่ใี ห้ ภายใต้ ข้อกําหนดทางกฎหมายหรือผ่านทางข้ อตกลงของกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งกําหนดให้ กจิ การจ่ายสมทบเข้ าโครงการระดับประเทศ โครงการระดับภาครัฐ โครงการอื่น
ของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือโครงการของกลุ่มนายจ้ าง หรือ
3.3 ผลประโยชน์ท่เี กิดจากการปฏิบัติอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่งก่อภาระผูกพันจากการอนุมาน การ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็ นทางการซึ่งก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการไม่มีทางเลือกที่เป็ น
จริ งได้ ทาํ ให้ จาํ ต้ องจ่ ายผลประโยชน์ของพนักงาน ตัวอย่ างของภาระผู กพั นจากการอนุ มาน
ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นทางการของกิจการที่จะทําให้ เกิดความเสียหายที่ไม่
สามารถยอมรับได้ ต่อความสัมพันธ์ท่มี ีต่อพนักงาน
4. ผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึง
4.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น ค่าจ้ าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินที่
จ่ า ยสําหรั บ การลาหยุ ด พั กผ่ อ นประจํา ปี และการลาป่ วย ส่ ว นแบ่ งกํา ไรและโบนั ส (หากจ่ า ย
ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่จ่าย
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ให้ แก่พนั กงานปั จจุ บัน (เช่ น ค่ ารั กษาพยาบาล ค่ าที่พักอาศัย ค่ ายานพาหนะ และสินค้ าหรื อ
บริการที่ให้ เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน)
4.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บํานาญ ผลประโยชน์อ่นื เมื่อออกจากงาน ประกันชีวิตหลังออก
จากงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
4.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้ วย ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทํางานเป็ นระยะ
เวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ายสําหรับการหยุดทํางาน ผลประโยชน์จากการทํางานครบ 50 ปี หรือ
ผลประโยชน์อ่ นื ที่จ่ายจากการทํางานเป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการทุพพลภาพ
เป็ นระยะเวลานาน รวมถึงส่วนแบ่งกําไร โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้ า หากมีการ
จ่ายภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
เนื่องจากผลประโยชน์แต่ละกรณีตามย่อหน้ าที่ 4.1 ถึง 4.4 มีลักษณะแตกต่างกัน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้จึงกําหนดให้ การปฏิบัติแต่ละกรณีแยกออกจากกัน
5. ผลประโยชน์ของพนักงานให้ รวมถึงผลประโยชน์ท่จี ่ายให้ พนักงานหรือ ผู้ท่พี นักงานให้ การอุปการะ
และอาจจ่ายชําระเป็ นเงิน (หรือเป็ นการให้ สินค้ าหรือบริการ) โดยตรงให้ แก่พนักงาน คู่สมรส บุตร
หรือผู้อ่นื ที่พนักงานให้ การอุปการะ หรือจ่ายให้ บุคคลอื่น เช่น บริษัทประกันภัย
6. พนักงานอาจให้ บริการแก่กิจการในลักษณะเต็มเวลา ไม่ เต็มเวลา ถาวร ไม่ เป็ นทางการ หรือชั่วคราว
ภายใต้ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ พนักงานให้ รวมถึงกรรมการบริษัทและบุคลากรระดับ
บริหารอื่นด้ วย
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คํานิยาม
7. คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะ ดังนี้
สิ่ ง ต อ บ แ ท น ทุ ก รู ป แ บ บ ที่ กิ จ ก า ร ใ ห้ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง
แลกเปลีย่ นกับบริการทีไ่ ด้รบั จากพนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เมือ่
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของ หมายถึง
เลิกจ้าง) ซึ่ งมีกําหนดจ่ ายชํ าระภายใน 12 เดื อน
พนักงาน
นับจากวันสิ้ นงวดทีพ่ นักงานได้ให้บริการ
ผลประโยชน์ข องพนักงาน (ที่ มิ ใ ช่ ผลประโยชน์
ผลประโยชน์หลัง
หมายถึง
เมื่ อเลิ ก จ้าง) ซึ่ งมี การจ่ ายหลังจากการจ้างงาน
ออกจากงาน
สิ้ นสุดลง
ข้อ ตกลงที่ เ ป็ นทางการหรื อ ไม่ เ ป็ นทางการที่
โครงการผลประโยชน์หลัง
กิจการตกลงจะจ่ ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ออกจากงาน
ให้แก่พนักงานตั้งแต่หนึง่ รายขึ้ นไป
โครงการสมทบเงินที่
กําหนดไว้ (ซึง่ ต่อไปนี้
เรียกว่า “โครงการ
สมทบเงิน”)

หมายถึง

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการ
จ่ ายเงินสมทบในจํ านวนที่แน่นอนให้แก่ กิจการที่
แยกต่างหาก(กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรื อภาระผู ก พันจากการอนุ มานที่ต อ้ ง
จ่ า ยเงิ น สมทบอี ก หากกองทุ น ไม่ ส ามารถดํ า รง
สิ น ทรั พ ย์เ พี ย งพอที่ จ ะจ่ ายผลประโยชน์ข อง
พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ
พนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน

โครงการผลประโยชน์
ทีก่ าํ หนดไว้ (ซึง่ ต่อไปนี้
เรียกว่า “โครงการ
ผลประโยชน์”)

หมายถึง

โครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานที่ มิ ใ ช่
โครงการสมทบเงิน

โครงการของกลุ่มนายจ้าง หมายถึง

โครงการสมทบเงิ น หรื อ โครงการผลประโยชน์
(ทีไ่ ม่ใช่โครงการระดับภาครัฐ) ซึ่ง
1) รวมสินทรัพย์ที่สมทบจากกิจการต่ างๆ ที่ไม่
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และ
2) ใช้สิ น ทรัพ ย์เ หล่ า นั้น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ต่ อ
พนัก งานของกิ จ การมากกว่ า หนึ่ง แห่ ง ตาม
เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ร ะ ดั บ เ งิ น ส ม ท บ แ ล ะ ร ะ ดั บ
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

หมายถึง

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง

หมายถึง

ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง
ทีไ่ ด้รับเป็ นสิทธิขาด
มูลค่าปั จจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
ต้นทุนบริการปั จจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ ย

สินทรัพย์โครงการ

ผลประโยชน์ที่ กํ า หนดไว้โ ดยปราศจากการ
กํ า ห น ด โ ด ย กิ จ ก า ร ที่ จ้ า ง พ นั ก ง า น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
ผลประโยชน์ข องพนัก งาน (ที่มิ ใ ช่ ผ ลประโยชน์
หลังออกจากงานและผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)
ซึ่งไม่ได้ถึงกําหนดจ่ ายชําระภายใน 12 เดือนนับ
จากวันสิ้ นงวดทีพ่ นักงานได้ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จะจ่ ายซึ่ งเป็ นผลจาก
ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) การตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างพนักงาน
ก่อนวันออกจากงานตามปกติ
2) การตัด สิ น ใจของพนัก งานที่ย อมรับ จะออก
จากงานโดยสมัค รใจเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ
ผลประโยชน์จากเรือ่ งดังกล่าว
ผลประโยชน์ของพนักงานที่ไม่ ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไข
การจ้างงานในอนาคต

มู ลค่าปั จจุ บนั ของจํ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ าย
ในอนาคตก่อนหักสินทรัพย์โครงการ เพื่อจ่ ายชําระ
ภาระผูกพันทีเ่ กิดจากบริการทีพ่ นักงานได้ให้บริการ
ในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน
ส่ วนเพิ่ม ของมู ล ค่ าปั จ จุ บนั ของภาระผู ก พัน ของ
หมายถึง
ผลประโยชน์ที่ เ กิ ด จากบริ ก ารที่ พ นัก งานได้
ให้บริการในงวดปั จจุบนั
ส่ วนที่เพิ่มขึ้ นระหว่ างงวดของมู ลค่ าปั จจุ บนั ของ
หมายถึง
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การที่ผลประโยชน์ด งั กล่ าวมีระยะเวลาที่จะจ่ าย
ชําระใกล้เข้ามาอีกหนึง่ งวด
ประกอบด้วย 1) สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน และ
2) กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
หมายถึง
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สินทรัพย์ทถี่ อื ไว้โดย
หมายถึง
กองทุนผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน

สิ น ทรัพ ย์ (ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ไ ม่
สามารถเปลี่ย นมื อ ได้ที่ อ อกโดยกิ จ การที่ เ สนอ
รายงาน) ซึ่ง
1) ถื อไว้โดยกิ จการ (กองทุ น) ที่ มี สถานะตาม
กฎหมายแยกออกจากกิ จการที่เสนอรายงาน
และตั้งขึ้ นเพี ย งเพื่ อ ไว้จ่ ายหรื อ สมทบเป็ น
ผลประโยชน์ของพนักงานเท่านั้น และ
2) มี ไ ว้พ ร้ อ มที่ จ ะใช้ เ พื่ อ จ่ ายหรื อ สมทบเป็ น
ผลประโยชน์ของพนักงานเท่ านั้น ซึ่ งไม่ได้มีไว้
เพือ่ เจ้าหนี้ ของกิจการที่เสนอรายงาน (แม้ว่าจะ
เป็ นกรณีลม้ ละลายก็ตาม) และไม่สามารถจ่ าย
คื นแก่ กิ จการที่ เสนอรายงาน เว้นแต่ กรณี ใด
กรณีหนึง่ ต่อไปนี้
2.1) สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกองทุนมีเพียง
พอที่จ ะครอบคลุม ถึง ภาระผู ก พัน ของ
ผลประโยชน์ของพนักงานของโครงการ
หรือกิจการทีเ่ สนอรายงาน
2.2) สินทรัพย์ทีค่ ืนกลับมายังกิจการที่
นําเสนอรายงานเพือ่ ชดเชยส่วนของ
ผลประโยชน์ของพนักงานทีไ่ ด้จ่าย
ออกไปแล้ว

กรมธรรม์ประกันภัย
ทีเ่ ข้าเงื่อนไข1

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผูร้ บั ประกันที่ไม่ใช่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันของกิ จการที่เสนอรายงาน
(ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง
2555) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ) หากเงิ น ที่ ไ ด้จ าก
กรมธรรม์น้นั
1) สามารถใช้เพียงเพือ่ จ่ ายหรือเป็ นเงินกองทุน
เพือ่ ผลประโยชน์ของพนักงานตามโครงการ
ผลประโยชน์เท่านั้น และ

1

กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข ไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นสัญญาประกันภัยตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
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2) ไม่ได้มีไว้เพือ่ จ่ ายให้เจ้าหนี้ ของกิจการที่เสนอ
รายงาน (แม้ว่าจะเป็ นกรณีลม้ ละลายก็ตาม)
และไม่สามารถจ่ ายให้กิจการที่เสนอรายงาน
ได้ เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
2.1) สิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ ถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ส่ ว นเกิ น ที่ไ ม่ จํ า เป็ นสํ า หรับ กรมธรรม์
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ภาระผู ก พัน ที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
ทั้งหมด
2.2) สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้คืนกลับมายังกิจการที่
นําเสนอรายงานเพือ่ ชดเชยส่วนของ
ผลประโยชน์ของพนักงานทีไ่ ด้จ่าย
ออกไปเรียบร้อยแล้ว
จํ า นวนเงิ น ที่ ผู ซ้ ื้ อและผู ข้ ายตกลงแลกเปลี่ ย น
มูลค่ายุติธรรม
หมายถึง
สินทรัพย์กนั หรือจํ านวนเงินที่จ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู แ้ ละเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน
ดอกเบี้ ย เงิ น ปั น ผล และรายได้อื่ น ที่ เ กิ ด จาก
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ หมายถึง
สินทรัพย์โครงการ รวมทั้งผลกําไรหรือขาดทุนที่
โครงการ
ยัง ไม่ เ กิ ด ขึ้ นและที่ เ กิ ด ขึ้ นแล้ว จากสิ น ทรัพ ย์
โครงการ หั ก ด้ว ยต้น ทุ น การบริ ห ารโครงการ
(นอกเหนือจากรายการที่รวมอยู่ในข้อสมมติที่ใช้
ในการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยเพื่อวัดภาระผู กพันของผลประโยชน์)
และหักด้วยภาษีคา้ งจ่ ายทีโ่ ครงการต้องจ่ าย
ผลกําไรขาดทุนจากการ ประกอบด้วย 1) การปรับ ปรุ ง จากประสบการณ์ (ผลกระทบ
ของความแตกต่ างระหว่ างข้อสมมติเดิมที่ใช้
ประมาณตามหลัก
ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ประกันภัยกับสิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึ้ นจริง) และ
2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้
ในการการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
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ต้นทุนบริการในอดีต

หมายถึง

การเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับบริการที่
พนักงานได้ให้บริ การในงวดก่ อน ซึ่ งส่ วนเพิ่มนี้
เกิดในงวดปั จจุบนั จากการเริ่มจัดตั้งเป็ นครั้งแรก
หรื อการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์หลังออก
จากงานหรื อ ผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของ
พนัก งาน ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต อาจเป็ นได้ท้ ัง
ผลบวก (เมื่อผลประโยชน์จากการที่ได้เริ่มจัดตั้ง
เป็ นครั้งแรกทําให้มูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพัน
ของผลประโยชน์เ พิ่ม ขึ้ น) หรื อ อาจเป็ นผลลบ
(หากผลประโยชน์ที่ มี อ ยู่ เ ปลี่ย นแปลงไปทํ า ให้
มู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผู กพันของผลประโยชน์
ลดลง)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
8.

ตัวอย่างของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้ แก่
8.1 ค่าจ้ าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8.2 การลาระยะสั้น ที่ยั ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทน (เช่ น ลาพั ก ผ่ อ นประจํา ปี และลาป่ วยที่ยั ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทน) เมื่อคาดว่าจะต้ องจ่ายค่าตอบแทนสําหรับการลางานภายใน 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นงวดที่พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
8.3 ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรและโบนั ส ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยภายใน 12 เดื อ นนั บ จากวั น สิ้น งวดที่พ นั ก งานได้
ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
8.4 ผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินค้ า
หรือบริการที่ให้ เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) สําหรับพนักงานปัจจุบัน

9.

โดยทั่วไป วิธีการบัญชีของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานค่ อนข้ างตรงไปตรงมา เนื่องจากไม่
ต้ องใช้ ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันหรือ
ต้ น ทุ น และไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีจ ะเกิด ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย นอกจากนี้ การวัดมูลค่ าภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เป็ นไปตามเกณฑ์การไม่คิดลด
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน
10. เมือ่ พนักงานได้ให้บริการแก่กิจการในระหว่างงวดบัญชี กิจการต้องรับรูจ้ ํ านวนที่ไม่คิดลดของ
ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งานที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยเพื่อ แลกเปลี่ย นกับ บริ ก ารที่ ไ ด้ร ับ จาก
พนักงาน โดย
10.1 รับรูเ้ ป็ นหนี้ สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย) หลังหักจํ านวนเงินที่จ่ายแล้ว หากจํ านวนที่จ่าย
แล้วสู งกว่ าจํ านวนเงินที่ไม่คิดลดของผลประโยชน์ กิจการต้องรับรู ส้ ่ วนเกินนั้นเป็ น
สินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายจ่ ายล่วงหน้า) ในจํ านวนเงินที่ส่งผลให้การจ่ ายล่วงหน้านั้นจะทํา
ให้ลดการจ่ ายของส่วนในอนาคตลง หรือรับเงินสดกลับคืนมา และ
10.2 รับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นจะกําหนดหรืออนุ ญาตให้รวม
ผลประโยชน์เ ป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ด้ (เช่ น มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 2
(ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง สิ น ค้า คงเหลื อ และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์)
ย่อหน้าที่ 11 14 และ 17 อธิบายวิธีที่กิจการจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนั้นต่อผลประโยชน์
ระยะสั้นของพนักงานในรู ปแบบของการลางานที่ได้รบั ค่ าตอบแทน โครงการส่ วนแบ่งกําไร
และโบนัส

สิทธิการลางานในระยะสั้นทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทน
11. กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานในรูปการลางาน
ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนตามย่อหน้าที่ 10 ดังนี้
11.1 ในกรณี ข องสิ ท ธิ ก ารลางานที่ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนที่ ส ะสมได้ ให้ร ับ รู ้เ มื่ อ พนัก งาน
ให้บ ริ ก ารซึ่ ง ก่ อ ให้เ กิ ด การเพิ่ม ขึ้ นของสิ ท ธิ ก ารลางานที่ ย งั ได้ร ับ ค่ า ตอบแทนใน
อนาคต
11.2 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ได้รบั ค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได้ ให้รบั รูเ้ มือ่ มีการลางาน
เกิดขึ้ น
12. กิจการอาจให้ พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ หลายกรณี เช่น การลาพักผ่อนประจําปี การลา
ป่ วย และ การลาเนื่องจากการทุพพลภาพชั่วคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
การลาเพื่ อ กิ จ ของการศาลยุ ติ ธ รรมและกิ จ ของราชการทหาร สิ ท ธิ ใ นการลางานที่ ยั ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนมี 2 ประเภท ดังนี้
12.1 ชนิดสะสม
12.2 ชนิดไม่สะสม
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13. สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใช้ ใน
อนาคตได้ หากไม่ ได้ ใช้ สิทธิในงวดปั จจุ บันทั้งหมด สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนชนิด
สะสมอาจเป็ นสิทธิขาด (พนักงานได้ รับสิทธิโดยการจ่ายเป็ นเงินสดสําหรับสิทธิในการลาที่ยังไม่ได้
ใช้ เมื่อออกจากกิจการ) หรื อไม่ เป็ นสิทธิขาด (พนักงานไม่ ได้ สิทธิท่ีจะได้ รับการจ่ ายเป็ นเงินสด
สํา หรั บ สิท ธิใ นการลาที่ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เมื่ อ ออกจากกิจ การ) ภาระผู ก พั น จะเกิด ขึ้น เมื่อ พนั ก งานได้
ให้ บริการซึ่งเพิ่มสิทธิในการได้ รับการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนในอนาคตเพิ่ม แม้ ว่าสิทธิการลา
งานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนจะไม่เป็ นสิทธิขาด และความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานจะออกจากงานก่อนใช้
สิทธิแบบไม่ เป็ นสิทธิขาดสะสมจะมีผลต่อการวัดมูลค่ าของภาระผูกพันก็ถือว่ าภาระผูกพันเกิดขึ้น
และต้ องรับรู้ภาระผูกพันนั้น
14. กิจการต้องวัดมู ลค่ าของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของสิทธิการลางานที่ยงั ได้รบั ค่ าตอบแทน
ชนิดสะสมตามจํ านวนซึ่งกิจการคาดว่าจะจ่ ายเพิม่ เนือ่ งจากมีสิทธิที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสม
อยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
15. วิธีการที่ระบุในย่อหน้ าก่อนวัดมูลค่าภาระผูกพันตามจํานวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มซึ่งคาดว่าจะเกิดจาก
การสะสมผลประโยชน์ ในหลายกรณี กิจการอาจไม่จาํ เป็ นต้ องคํานวณอย่างละเอียดเพื่อประมาณ
การว่าไม่มีภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญจากการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ เช่ น ภาระ
ผูกพันที่เกิดจากการลาป่ วยมีแนวโน้ มที่จะเป็ นสาระสําคัญก็ต่อเมื่อมีความเข้ าใจทั้งที่เป็ นทางการ
หรือไม่เป็ นทางการว่าสิทธิการลาป่ วยที่ไม่ได้ ใช้ ท่ยี ังได้ รับค่าตอบแทน อาจได้ รับชดเชยด้ วยวันหยุด
ที่ได้ รับค่าตอบแทนเท่านั้น
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 14 และ 15
กิจการมีพนักงาน 100 คน ซึ่งมีสทิ ธิท่จี ะลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างปี ละ 5 วันทําการ วันลาป่ วยที่
ไม่ได้ ใช้ จะยกไปใช้ ได้ ใน 1 ปี ปฏิทนิ การใช้ สทิ ธิลาป่ วยจะเริ่มใช้ จากสิทธิของปี ปัจจุบันก่อนแล้ วจึง
ใช้ สทิ ธิท่ยี กมาจากปี ก่อน (วิธเี ข้ าหลัง-ออกก่อน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 สิทธิท่ยี ังไม่ได้ ใช้
โดยเฉลี่ยคือ 2 วันต่อคน กิจการคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไป
ว่า ในปี 25X2 พนักงาน 92 คน จะลาป่ วยคนละไม่เกิน 5 วัน และอีก 8 คนที่เหลือจะลาป่ วย
เฉลี่ยคนละ 6.5 วัน
กิจการคาดว่าจะมีการจ่ายเพิ่มเติ มเป็ นเวลา 12 วัน สําหรับการลาป่ วยซึง่ เป็ นผลมาจากสิทธิทีย่ งั
ไม่ได้ไช้สะสม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 25X1 เท่ากับ 12 วัน (8 คน * 1.5 วันต่อคน) ดังนัน้
กิจการจะรับรูห้ นี้สินเท่ากับจํานวนเงินทีจ่ า่ ยสําหรับการลาป่ วย 12 วัน
16. สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนชนิดไม่ สะสมจะไม่ถูกยกยอดไป สิทธิการลางานดังกล่ าวจะ
หมดสิ ท ธิ ไ ปหากสิ ท ธิ ใ นงวดปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ถู ก ใช้ ทั้ ง หมด และพนั ก งานไม่ มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนสําหรับสิทธิการลางานที่ไม่ได้ ใช้ ดังกล่าวเมื่อออกจากงาน กรณีดังกล่าวมักเป็ นกรณีของ
การลาป่ วย (สิทธิในอดีตที่ไม่ได้ ใช้ ไม่ได้ ทาํ ให้ สทิ ธิในอนาคตเพิ่มขึ้น) การลาคลอดบุตร หรือการลา
เพื่ อ เลี้ ยงดู บุ ต ร และการลาเพื่ อ กิ จ ของศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ การลาเพื่ อ ราชการทหารที่ยั ง ได้ รั บ
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ค่ าตอบแทน กิจการไม่ ต้องรั บรู้หนี้สินหรือค่ าใช้ จ่ายจนกว่ าจะมีการลางานเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ให้ บริการของพนักงานไม่ได้ ทาํ ให้ จาํ นวนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

โครงการส่วนแบ่งกําไรและโครงการโบนัส
17. กิ จการต้องรับรู ต้ น้ ทุนที่คาดว่ าจะต้องจ่ ายของส่ วนแบ่ งกําไรและโบนัสตามย่อหน้าที่ 10 หาก
เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
17.1 กิจการมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานในปั จจุบนั ที่จะต้อง
จ่ ายเนือ่ งจากเหตุการณ์ทีเ่ กิดขึ้ นในอดีต
17.2 สามารถประมาณภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันในปั จจุบนั จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมือ่ กิจการไม่มีทางเลือกอื่นทีเ่ ป็ นไปได้นอกจากจะต้อง
จ่ ายเงิน
18. ภายใต้ โครงการส่วนแบ่งกําไรบางโครงการ พนักงานจะได้ รับส่วนแบ่งกําไรต่อเมื่อยังคงทํางานกับ
กิจ การตามระยะเวลาที่ร ะบุ ไ ว้ โครงการดั ง กล่ า วจะก่ อ ให้ เ กิด ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม านเมื่ อ
พนักงานได้ ให้ บริการซึ่งจะเพิ่มมูลค่าของจํานวนเงินที่กิจการต้ องจ่ายหากพนักงานยังคงให้ บริการ
จนครบระยะเวลาที่กาํ หนด การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจากการอนุมานนี้สะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่ี
พนักงานบางคนอาจออกจากงานโดยไม่ได้ รับการจ่ายส่วนแบ่งกําไร
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 18
โครงการส่วนแบ่ งกําไรกําหนดให้ กิจการจ่ ายกําไรสําหรับปี ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ ให้ พนักงานที่ทาํ งาน
ตลอดปี หากไม่ มีพนักงานลาออกจากงานระหว่ างปี ส่วนแบ่ งกําไรที่จะจ่ ายทั้งหมดสําหรั บปี จะ
เท่ากับร้ อยละ 3 ของกําไรสุทธิ กิจการคาดว่าอัตราการเข้ าออกของพนักงานทําให้ การจ่ ายส่วน
แบ่งกําไรลดลงเป็ นร้ อยละ 2.5 ของกําไร
กิจการรับรูห้ นี้สินและค่าใช้จา่ ยทีร่ อ้ ยละ 2.5 ของกําไรสุทธิ
19. กิจการอาจไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจ่ายโบนัส อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกจิ การอาจมีธรรม
เนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ซึ่งในกรณีเช่นนี้กจิ การมีภาระผูกพันจากการอนุมานเนื่องจากกิจการ
ไม่ มีทางเลื อกอื่นนอกจากจะต้ องจ่ า ยโบนั สนั้ น การวั ด มูลค่ าของภาระผู กพั น จากการอนุ ม านนี้
สะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานบางคนออกจากงานไปโดยไม่ได้ รับโบนัส
20. กิจการสามารถประมาณภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานสําหรับโครงการ
ส่วนแบ่งกําไรหรือโครงการโบนัสได้ อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
20.1 เงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการมีสตู รในการคํานวณจํานวนผลประโยชน์
20.2 กิจการกําหนดจํานวนที่จะจ่ายก่อนวันที่อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
20.3 ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตทําให้ ทราบชัดเจนถึงจํานวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน
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21. ภาระผูกพันจากโครงการส่วนแบ่งกําไรและโครงการโบนัสเกิดจากการให้ บริการของพนักงานและ
ไม่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าของกิจการ ดังนั้น กิจการจะรับรู้ต้นทุนของโครงการส่วนแบ่งกําไรและโครงการ
โบนัสเป็ นค่าใช้ จ่าย ไม่ใช่การจัดสรรจากกําไรสุทธิให้ กบั เจ้ าของกิจการ
22. หากการจ่ายส่วนแบ่งกําไรและโบนัสยังไม่ถึงกําหนดจ่ายทั้งจํานวนภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวด
ที่พนักงานให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง การจ่ายเงินนี้ถือเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (ตาม
ย่อหน้ าที่ 126 ถึง 131)

การเปิ ดเผยข้อมูล
23. แม้ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก าํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ย วกับ ผลประโยชน์ ระยะสั้น ของ
พนักงาน โดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกําหนดให้ เปิ ดเผยไว้ เช่น มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน ซึ่ งกิจ การจะต้ องเปิ ดเผย ข้ อมู ล เรื่ อ งผลประโยชน์ ของพนั ก งานที่เป็ นผู้ บ ริ ห ารสํา คั ญ และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งกําหนดให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – ความแตกต่ างระหว่ างโครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้
และโครงการผลประโยชน์ทีก่ าํ หนดไว้
24. ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
24.1 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เช่น บํานาญ และ
24.2 ผลประโยชน์อ่นื หลังออกจากงาน เช่น การประกันชีวิต และการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
การจั ด การเรื่ อ งของผลประโยชน์ ข องพนั ก งานหลั ง ออกจากงานดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้ องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับการจัดการ
ดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการตั้งกิจการแยกออกมาต่างหากเพื่อรับเงินสมทบและจ่ายผลประโยชน์
หรือไม่
25. โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการ
ผลประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระเชิงเศรษฐกิจซึ่งพิจารณาจากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขหลักของ
โครงการภายใต้ โครงการสมทบเงิน
25.1 ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการจะจํากัดเพียงจํานวนเงิน
ที่กิจการตกลงจะสมทบเข้ ากองทุน ดังนั้น จํานวนผลประโยชน์หลังออกจากงานที่พนักงาน
ได้ รับ จะกําหนดจากจํานวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบ (และบางครั้งพนักงานร่ วมสะสมด้ วย)
ให้ กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือให้ กับบริษัทประกัน รวมทั้งผลตอบแทน
การลงทุนที่เกิดจากเงินสมทบดังกล่าว
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25.2 ดังนั้น ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ในกรณีผลประโยชน์จะ
น้ อยกว่ าที่คาดการณ์ไว้ ) และความเสี่ยงจากการลงทุน (ในกรณีสินทรัพย์ท่ีนาํ ไปลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์) จะตกอยู่กบั พนักงาน
26. ตัวอย่างของกรณีท่ภี าระผูกพันของกิจการไม่จาํ กัดอยู่เพียงจํานวนเงินที่กจิ การจ่ายสมทบเข้ ากองทุน
เท่านั้น คือการที่กจิ การก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานโดย
26.1 ใช้ สูตรคํานวณผลประโยชน์ของโครงการซึ่งไม่ ได้ เชื่อมโยงกับจํานวนเงินจ่ายสมทบเพียงอย่าง
เดียว
26.2 มีการประกันผลตอบแทนของเงินสมทบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ หรือ
26.3 มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไม่เป็ นทางการที่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่น กิจการมี
ประวั ติ การเพิ่ มผลประโยชน์ ให้ แก่ พนั กงานที่มี อยู่ เดิ ม เพื่ อให้ สอดคล้ องกับภาวะเงิ นเฟ้ อ
จนถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติ แม้ จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายก็ตาม
27. ภายใต้ โครงการผลประโยชน์
27.1 ภาระผูกพันของกิจการคือ การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ท่ีตกลงไว้ ให้ พนักงานปั จจุ บันและ
พนักงานในอดีต และ
27.2 โดยเนื้ อหาแล้ ว กิ จ การต้ อ งรั บ ความเสี่ ย งจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย (ในกรณีต้นทุนของผลประโยชน์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ) และความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ดังนั้น หากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามที่คาด ภาระผูกพันของกิจการอาจเพิ่มขึ้น
28. ตั้งแต่ย่อหน้ าที่ 29 ถึง 42 จะอธิบายความแตกต่างระหว่ างโครงการสมทบเงินกับโครงการ
ผลประโยชน์ในแง่ท่เี ป็ นโครงการของกลุ่มนายจ้ าง โครงการระดับภาครัฐ และผลประโยชน์ท่มี ีการ
ประกัน

โครงการของกลุ่มนายจ้าง
29. กิจการต้องจัดโครงการของกลุ่มนายจ้างเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์โดย
พิจารณาตามเงือ่ นไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุ มานนอกเหนือจากเงือ่ นไขที่
เป็ นทางการ) หากโครงการของกลุ่มนายจ้างเป็ นโครงการผลประโยชน์ กิจการต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
29.1 รับรูภ้ าระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สินทรัพย์โครงการ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการตามสัดส่วนทีเ่ ป็ นของกิจการในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์โครงการอื่น
29.2 เปิ ดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 120ก
30. เมื่อมี ข อ้ มู ล ไม่ เ พียงพอที่จ ะใช้ก ารบัญ ชี เ กี่ยวกับ โครงการของกลุ่ม นายจ้า งในลัก ษณะของ
โครงการผลประโยชน์ กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 19/62

30.1
30.2

30.3

บันทึกบัญชีโครงการตามย่อหน้าที่ 44 ถึง 46 เสมือนเป็ นโครงการสมทบเงิน
เปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
30.2.1 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์ และ
30.2.2 เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให้ กิ จ การมี ข ้อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะบัน ทึ ก บัญ ชี เ ป็ นโครงการ
ผลประโยชน์ได้ และ
ในกรณีทีก่ ิจการเกิดส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการทีอ่ าจส่งผลกระทบถึงจํ านวนเงิน
ทีจ่ ะจ่ ายสมทบในอนาคต ให้กิจการเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เพิม่ เติม
30.3.1 ข้อมูลทีม่ ีเกีย่ วกับส่วนขาดหรือส่วนเกินของโครงการ
30.3.2 หลักเกณฑ์ทีใ่ ช้กําหนดส่วนขาดหรือส่วนเกินนั้น
30.3.3 นัยของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้ นกับกิจการ (ถ้ามี)

31. ตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของโครงการของกลุ่มนายจ้ างที่เป็ นโครงการผลประโยชน์ ได้ แก่
31.1 การจ่ า ยเงิ น เข้ า โครงการตามความจํา เป็ นในแต่ ล ะงวด เช่ น การจ่ า ยเงิ น สมทบถู ก
กําหนดให้ อยู่ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอสําหรับผลประโยชน์ท่จี ะต้ องจ่ายภายในงวดนั้น
ส่วนผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้ รับในงวดปัจจุบันก็จะจ่ายจากเงินสมทบในอนาคต และ
31.2 ผลประโยชน์ของพนักงานกําหนดจากระยะเวลาการทํางานและกิจการที่เข้ าร่ วมโครงการ
ไม่มีวิธอี ่นื ที่เป็ นไปได้ ท่จี ะไม่ร่วมโครงการ นอกจากการจ่ายเงินสมทบสําหรับผลประโยชน์
ที่พนักงานควรได้ รับจนถึงวันที่กจิ การไม่ร่วมโครงการ โครงการนี้ก่อให้ เกิดความเสี่ยงจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแก่กิจการ ทําให้ กิจการจะต้ องเพิ่มเงิน
สมทบหรือชักจูงให้ พนักงานรับผลประโยชน์ลดลงในกรณีท่ผี ลประโยชน์ของพนักงาน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทําให้ กิจการมีต้นทุนของผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับแล้ วมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ โครงการนี้ถอื เป็ นโครงการผลประโยชน์
32. เมื่อมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มนายจ้ างที่มีลักษณะเป็ นโครงการผลประโยชน์ กิจการ
ต้ อ งรั บ รู้ ภ าระผู ก พั น ของผลประโยชน์ สิน ทรั พ ย์ โ ครงการ และต้ น ทุ น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์อ่นื ๆ ตามสัดส่วนที่เป็ นของ
แต่ละกิจการ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กิจการอาจไม่สามารถระบุส่วนแบ่งของตนเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของโครงการได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะบันทึกบัญชี ซึ่งอาจเกิดขึ้น
หาก
32.1 กิจการไม่ได้ รับข้ อมูลของโครงการเพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ หรือ
32.2 โครงการทําให้ กจิ การที่เข้ าร่ วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปั จจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่น ซึ่งส่งผลให้ ไม่ มี
หลักเกณฑ์ท่ีน่าเชื่อถือและสมํ่าเสมอในการจัดสรรภาระผูกพัน สินทรัพย์ และต้ นทุนที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการในส่วนของแต่ละกิจการที่เข้ าร่วม
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ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้โครงการเสมือนโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการสมทบเงินของกิจการ
และเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามย่อหน้ าที่ 30
32ก หากมี ข้ อ ตกลงภายใต้ สั ญ ญาระหว่ า งโครงการของกลุ่ ม นายจ้ า งและผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการถึ ง วิ ธี
กํา หนดการจ่ า ยส่ ว นเกิน ของโครงการให้ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มโครงการ (หรื อ จั ด หาเงิ น สํา หรั บ ส่ ว นขาด)
ผู้เข้ าร่ วมในโครงการของกลุ่ม นายจ้ างตามสัญญาดังกล่ าวที่รับรู้โครงการของกลุ่มนายจ้ างลักษณะนี้
เป็ นโครงการสมทบเงินตามย่ อหน้ าที่ 30 ต้ องรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดจากข้ อตกลงภายใต้
สัญญาดังกล่าว และรับรู้รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน

ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 32ก
กิจการเข้ าร่ วมโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้ างที่ไม่ ได้ จัดเตรี ยมการประเมินมูลค่ าของ
โครงการตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ดังนั้นกิจการต้ องบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็ นโครงการ
สมทบเงิน การวัดมูลค่าของกองทุนซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แสดงให้ เห็นถึงส่วน
ขาด 100 ล้ านบาทในโครงการ โครงการมีข้อตกลงตามสัญญาเกี่ยวกับกําหนดการสมทบเงินของ
นายจ้ างที่เข้ าร่ วมโครงการเพื่ อลดส่วนขาดลงภายในเวลา 5 ปี เงินสมทบทั้งหมดที่เป็ นส่วนที่
กิจการต้ องสมทบเข้ าตามสัญญาคือ 8 ล้ านบาท
กิจการรับรูห้ นี้ สินสําหรับเงินสมทบทีป่ รับมูลค่ าเงินตามเวลาและค่ าใช้จ่ายในจํานวนเท่ากันใน
กําไรหรือขาดทุน
32ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น กําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นบางรายการ
โครงการของกลุ่มนายจ้ างอาจก่อให้ เกิดหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดจากตัวอย่างดังต่อไปนี้
(1) ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องกับกิจการอื่นที่เข้ า
ร่วมโครงการ เนื่องจากแต่ละกิจการที่เข้ าร่วมโครงการของกลุ่มนายจ้ างต้ องมีส่วนร่วมรับความ
เสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกิจการอื่นทุกกิจการที่เข้ าร่ วม
โครงการด้ วย หรือ
(2) ความรับผิดชอบภายใต้ เงื่อนไขของโครงการที่จะต้ องรับผิดชอบทางการเงินในส่วนที่ขาดของ
โครงการหากกิจการอื่นหยุดเข้ าร่วมโครงการ
33. โครงการของกลุ่มนายจ้ างแตกต่างจากโครงการรวมกลุ่มบริหาร โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็ นเพียง
การนํา โครงการของนายจ้ างแต่ละรายมารวมกันเพื่อให้ นายจ้ างที่เข้ าร่ วมนําสินทรัพย์มาร่ วมกัน
ลงทุนและลดค่าใช้ จ่ายในการบริหารและจัดการการลงทุน โดยสิทธิเรียกร้ องของนายจ้ างแต่ละราย
ยังคงแยกจากกันเพื่อผลประโยชน์ของลูกจ้ างของแต่ละกิจการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุ่มบริหาร
ดังกล่าวไม่ทาํ ให้ เกิดปั ญหาในการบันทึกบัญชี เพราะกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิบัติเช่ นเดียวกับ
โครงการอื่นๆ ที่เป็ นของนายจ้ างรายเดียว เนื่องจากโครงการดังกล่ าวไม่ทาํ ให้ กิจการที่เข้ าร่ วมเกิด
ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์ ประกันภัยเกี่ยวกับพนั กงานปั จ จุ บันและ
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พนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ คํานิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การจัดประเภท
โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับเงื่อนไข
ของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่เป็ นทางการด้ วย)

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่กิจการต่ างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันร่ วมรับ
ความเสีย่ ง
34. โครงการผลประโยชน์ท่กี ิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (เช่น บริษัทใหญ่ และบริษัท
ย่อย) ร่วมรับความเสี่ยง ไม่ถอื เป็ นโครงการของกลุ่มนายจ้ าง
34ก กิจการที่เข้ าร่ วมในโครงการประเภทดังกล่ าวต้ องเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยรวมซึ่งวัดมูลค่ า
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ โดยอาศั ย ข้ อ สมมติ พ้ ื นฐานที่ใ ช้ กับ โครงการโดยรวม กรณี ท่ีมี
ข้ อตกลงหรือนโยบายให้ รับภาระต้ นทุนของผลประโยชน์สทุ ธิสาํ หรับโครงการโดยรวม ซึ่งวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นของแต่ละกิจการในกลุ่ม กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนผลประโยชน์สทุ ธิ
ดังกล่ าวในงบการเงินเฉพาะกิจการหรื องบการเงินแต่ ละบริ ษัท หากไม่ มีข้อตกลงหรื อนโยบาย
ดังกล่าว ต้ นทุนของผลประโยชน์สทุ ธิต้องรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท
ของกิจการในกลุ่มที่มีนายจ้ างให้ การสนับสนุ นโครงการตามกฎหมาย กิจการอื่นในกลุ่มต้ องรับรู้
ต้ นทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัทเท่ากับส่วนที่ต้องจ่ายสมทบสําหรับงวดนั้น
34ข การเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวเป็ นรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของแต่ละกิจการ
ในกลุ่ม ดังนั้นกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ ละ
บริษัท
(1) ข้ อตกลงหรือนโยบายการรับภาระต้ นทุนของผลประโยชน์สทุ ธิ หรือข้ อเท็จจริงว่าไม่มีนโยบาย
ดังกล่าว
(2) นโยบายการกําหนดส่วนที่กจิ การต้ องจ่ายสมทบ
(3) หากกิจการบันทึกการปั นส่วนต้ นทุนของผลประโยชน์สุทธิตามย่ อหน้ าที่ 34ก กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่อหน้ าที่ 120 ถึง 121
(4) หากกิจการบันทึกจํานวนที่ต้องจ่ายสมทบสําหรับงวดตามย่อหน้ าที่ 34ก กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่ อหน้ าที่ 120ก (2) ถึง 120ก (5) 120ก
(10) 120ก (14) 120ก (15) 120ก (17) และ 121 ข้ อมูลอื่นที่กาํ หนดไว้ ตามย่อหน้ าที่
120ก ไม่ต้องเปิ ดเผย
35. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

โครงการระดับภาครัฐ
36. กิจการต้องรับรูโ้ ครงการระดับภาครัฐในลักษณะเดียวกับโครงการของกลุ่มนายจ้าง (ตามย่อ
หน้าที่ 29 ถึง 30)
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37. โครงการระดับภาครัฐเป็ นโครงการที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายเพื่อบังคับใช้ กบั ทุกกิจการ (หรือทุกกิจการ
ในหมวดใดหมวดหนึ่ง เช่ น อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ) และดําเนิ นการโดย
หน่วยงานของรัฐในระดับประเทศหรือท้ องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น (เช่น หน่ วยงานอิสระที่ต้ังขึ้นมา
เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมหรืออิทธิพลของกิจการที่เสนอรายงาน บาง
โครงการที่กจิ การจัดตั้งจัดให้ มีท้งั ผลประโยชน์ภาคบังคับเพื่อทดแทนผลประโยชน์ท่คี รอบคลุมโดย
โครงการระดับภาครัฐ และให้ ผลประโยชน์โดยสมัครใจเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไม่ถอื เป็ นโครงการ
ระดับภาครัฐ
38. โครงการระดับภาครั ฐจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์หรือโครงการสมทบเงิน ซึ่งโดยลักษณะแล้ ว
ขึ้นอยู่กับภาระผูกพันของกิจการภายใต้ โครงการนั้น โครงการระดับภาครัฐหลายๆ โครงการได้ รับ
การสนับสนุนเงินสมทบเข้ าโครงการลักษณะเหมาะสมตามความจําเป็ นในแต่ละงวด โดยจํานวนเงิน
ที่จ่ายสมทบเข้ าโครงการถูกกําหนดให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ายในงวดนั้น
ผลประโยชน์ ในอนาคตที่ไ ด้ รับในงวดปั จจุ บันจะจ่ ายจากเงิน ที่จะสมทบเข้ าโครงการในอนาคต
อย่างไรก็ตาม สําหรับโครงการระดับภาครัฐส่วนใหญ่ กิจการมักไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์เหล่านั้นในอนาคต มีเพียงภาระผูกพันที่ต้อง
จ่ า ยเงิ น สมทบเมื่ อ ถึง กํา หนดเวลาเท่ า นั้ น อีก ทั้ง หากกิจ การเลิ ก จ้ า งพนั ก งานที่เ ป็ นสมาชิ ก ของ
โครงการระดับภาครัฐ ก็ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์ท่พี นักงานได้ รับจากโครงการในปี
ก่อนๆ ด้ วย ดังนั้น โครงการระดับภาครัฐจึงมักจัดเป็ นโครงการสมทบเงิน อย่างไรก็ตาม หากเกิด
กรณีท่โี ครงการระดับภาครัฐมีลักษณะเป็ นโครงการผลประโยชน์ (ซึ่งมักไม่ค่อยเกิดขึ้น) กิจการต้ อง
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 29 ถึง 30

ผลประโยชน์ทีม่ ีการประกัน
39. กิ จการอาจจ่ ายค่ าเบี้ ยประกันเพื่อสมทบเงิ นทุนแก่ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กิจการต้องถือว่าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการสมทบเงิน เว้นแต่ กิจการจะมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มาน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ) ที่จะต้อง
ทําตามข้อใดข้อหนึง่ ดังนี้
39.1 จ่ ายผลประโยชน์ของพนักงานโดยตรงเมือ่ ครบกําหนด
39.2 จ่ า ยเพิ่ม เติ มส่ วนต่ าง หากผู ร้ บั ประกันไม่ จ่ ายผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากการให้บริการของพนักงานในงวดก่อนๆ และงวดปั จจุบนั
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานดังกล่าว กิจการต้องถือ
ว่าโครงการนั้นเป็ นโครงการผลประโยชน์
40. ผลประโยชน์ท่มี ีการประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดย
อัตโนมัติกับภาระผูกพันของกิจการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โครงการผลประโยชน์หลัง
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ออกจากงานที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ประกันภัยขึ้นอยู่กบั การแยกข้ อแตกต่างระหว่างการบัญชี และ
การจ่ายเงินเข้ ากองทุน เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
41. หากกิจการสมทบเงินทุนสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานด้ วยการซื้อกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่กิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์น้ัน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไกการกําหนดเบี้ยประกัน
ในอนาคต หรือโดยผ่านความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้รับประกัน) การจ่ายเบี้ยประกันไม่
ถือรวมเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเกี่ยวกับการสมทบเงิน กิจการจึงต้ องปฏิบัติทุกขั้น ดังนี้
41.1 บันทึกบัญชีสาํ หรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไขตามเกณฑ์เป็ นสินทรัพย์โครงการ
(ตามย่อหน้ าที่ 7)
41.2 รั บรู้กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ เป็ นสิทธิท่ีจะได้ รับชดเชย (หากกรมธรรม์เหล่ านั้ นเข้ า
หลักเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 104ก)
42. หากกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในชื่อของผู้เข้ าร่ วมโครงการโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมโครงการ
และกิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้ องชดเชยผลขาดทุน
ตามกรมธรรม์ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานในขณะที่ผ้ ูรับประกัน
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว การจ่ายเบี้ยประกันในอัตราคงที่ตามกรมธรรม์
ดังกล่ าว โดยเนื้อหาแล้ วเป็ นการจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มากกว่าเป็ นการ
ลงทุนเพื่อให้ สามารถชําระภาระผูกพันได้ ดังนั้น กิจการจึงไม่ ต้องบันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินอีก
ต่อไป และต้ องถือว่าการจ่ายนั้นเป็ นการสมทบตามโครงการสมทบเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้
43. การบัญชีสาํ หรั บโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เนื่องจากภาระผู กพั นของกิจการที่
รายงานในแต่ละงวดถูกกําหนดโดยจํานวนที่สมทบในงวดนั้น ดังนั้น จึงไม่ ต้องใช้ ข้อสมมติในการ
ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรือค่าใช้ จ่าย และไม่มี
ความเป็ นไปได้ ท่ีจ ะเกิด กํา ไร ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย
นอกจากนั้น ภาระผูกพันจะวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์โดยไม่ต้องคิดลด เว้ นแต่ภาระผูกพันดังกล่าวมี
กําหนดจ่ายทั้งจํานวนเกินกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานให้ บริการ
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
44. เมื่อพนักงานได้ให้บริ การแก่ กิ จการในระหว่ างงวด กิ จการต้องรับรู เ้ งิ นสมทบที่ตอ้ งจ่ ายให้
โครงการสมทบเงินเพือ่ ตอบแทนสําหรับบริการทีพ่ นักงานให้ โดย
44.1 รับรูเ้ ป็ นหนี้ สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย) หลังหักเงินสมทบที่จ่ายแล้ว ถ้าเงินสมทบที่จ่าย
แล้วสูงกว่าเงินสมทบที่ครบกําหนดจ่ ายก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง
รับรูส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า) ภายใต้ขอบเขตที่ว่าจํ านวนที่มีการ
จ่ ายล่วงหน้านั้นจะทําให้เกิด การลดลงของการจ่ ายเงินในอนาคตลงหรือได้รบั เงินสด
กลับคืน และ
44.2 รับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นจะกําหนดหรืออนุ ญาตให้รวม
เงินสมทบเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
45. หากส่วนของเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินครบกําหนดจ่ ายทั้งหมดภายหลัง 12 เดือนนับ
จากวันสิ้ นงวดที่พนักงานให้บริการ กิจการต้องคิดลดเงินสมทบโดยใช้อตั ราตามที่ระบุ ในย่อ
หน้าที่ 78

การเปิ ดเผยข้อมูล
46. กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสมทบเงิน
47. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุง 2555) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ บุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเงินสมทบตามโครงการสมทบเงิน
สําหรับผู้บริหารสําคัญ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าํ หนดไว้
48. การบัญชี สาํ หรั บโครงการผลประโยชน์มีความซั บซ้ อน เนื่องจากกิจการต้ องใช้ ข้อสมมติในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่ าของภาระผู กพันและค่ าใช้ จ่าย และมี
ความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
นอกจากนั้น เนื่องจากกิจการอาจชําระภาระผูกพันหลังจากพนักงานให้ บริการแล้ วเป็ นเวลาหลายปี
จะต้ องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์การคิดลด
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
49. โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้ จัดตั้งเป็ นกองทุน หรืออาจจัดตั้งเป็ นกองทุนที่กจิ การจ่ายเงินสมทบ
ทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบางครั้ งพนักงานร่ วมสมทบด้ วยโดยจ่ ายสมทบเข้ าไปในกิจการหรื อ
กองทุนที่แยกต่างหากตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่าย
ออกจากกองทุนดังกล่าว การจ่ายผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อครบกําหนดไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั เพียงฐานะ
การเงินและผลการลงทุนของกองทุนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถ (และความตั้งใจ) ของ
กิจการที่จะชดเชยเงินทุนส่วนที่ขาดไปของสินทรัพย์ในกองทุนด้ วย ดังนั้น โดยเนื้อหาแล้ วกิจการจึง
รับประกันความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับโครงการนั้น ค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้สาํ หรั บโครงการผลประโยชน์ จึงไม่ จาํ เป็ นต้ อง
เท่ากับจํานวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในงวดเท่านั้น
50. การบันทึกบัญชีสาํ หรับโครงการผลประโยชน์ มีข้นั ตอนดังนี้
50.1 ใช้ เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อจัดทําประมาณการ
จํานวน ผลประโยชน์ท่พี นักงานควรได้ รับเป็ นการตอบแทนสําหรับบริการที่พนักงานให้ ใน
งวดก่ อ นและงวดปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ วิ ธีน้ ี ทํา ให้ กิจ การจะต้ อ งกํา หนดจํา นวน
ผลประโยชน์ท่จี ะบันทึกในงวดก่อนและงวดปั จจุบัน (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 71) และ
จัดทําประมาณการ (ตามข้ อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย)
โดยใช้ ค่าตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตรา
การเสียชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น เงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต) ที่มีผลต่อต้ นทุนของผลประโยชน์ (ตามย่อหน้ าที่ 72 ถึง 91)
50.2 คิดลดผลประโยชน์โดยใช้ วิธคี ิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) เพื่อกําหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้ นทุน
บริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้ าที่ 64 ถึง 66)
50.3 กําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 102 ถึง 104)
50.4 กําหนดกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
และจํานวนกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องรับรู้
เพิ่มเติม (ตามย่อหน้ าที่ 92 ถึง 95)
50.5 เมื่อเริ่มนําโครงการมาใช้ เป็ นครั้งแรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ กาํ หนดต้ นทุน
การบริการในอดีตของพนักงาน (ตามย่อหน้ าที่ 96 ถึง 101) และ
50.6 เมื่อมีการลดขนาดโครงการลง หรือจ่ายชําระผลประโยชน์ ให้ กาํ หนดผลกําไรหรือขาดทุน
ที่เกี่ยวข้ องด้ วย (ตามย่อหน้ าที่ 109 ถึง 115)
หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่ าหนึ่งโครงการ ให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่ านี้แยกแต่ละ
โครงการที่มีสาระสําคัญ
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51. ในบางกรณี การประมาณการหาค่ าเฉลี่ยและการคํานวณแบบลัด อาจให้ ข้อมูลที่เพียงพอในการ
ประมาณที่เชื่อถือได้ ซึ่งทําให้ กิจการอาจมิต้องคํานวณอย่ างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้

การบัญชีสาํ หรับภาระผูกพันจากการอนุ มาน
52. กิจการต้องไม่บนั ทึ กบัญชีเฉพาะภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นทางการของ
โครงการ ผลประโยชน์เท่านั้น แต่ ตอ้ งบันทึกภาระผูกพันจากการอนุ มานที่เกิดจากประเพณี
ปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นทางการของกิจการด้วย ประเพณีปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นทางการทําให้เกิดภาระผูกพัน
จากการอนุ ม าน ซึ่ ง กิ จ การไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น นอกจากการจ่ า ยผลประโยชน์ใ ห้ก บั พนัก งาน
ตัวอย่างของภาระผูกพันจากการอนุ มาน เช่ น หากมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิบตั ิที่ไม่เป็ น
ทางการของกิจการจะเป็ นสาเหตุให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อความสัมพันธ์
กับพนักงาน
53. เงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการผลประโยชน์อาจอนุ ญาตให้ กิจการบอกเลิกภาระผู กพันตาม
โครงการได้ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกโครงการมักทําได้ ยากหากกิจการยังคงต้ องการจ้ างพนักงาน
อยู่ ดังนั้น หากไม่มีหลักฐานโต้ แย้ งเป็ นอย่างอื่น การบัญชีสาํ หรับผลประโยชน์หลังออกจากงานถือ
ว่ ากิจการที่ในปั จจุ บันสัญญาว่ าจะให้ ผลประโยชน์จะยังคงปฏิบัติตามสัญญานั้นตลอดอายุ งานที่
เหลืออยู่ของพนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
54. จํ านวนทีร่ บั รูเ้ ป็ นหนี้ สินของโครงการผลประโยชน์ตอ้ งเป็ นผลรวมสุทธิของรายการดังนี้
54.1 มู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน (ตามย่อหน้าที่ 64)
54.2 บวกผลกําไรหรือหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ได้รบั รูจ้ ากการปฏิบตั ิตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 92 ถึง 93
54.3 หักต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั รู ้ (ตามย่อหน้าที่ 96)
54.4 หักมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
สามารถนําไปจ่ ายภาระผูกพันได้โดยตรง (ตามย่อหน้าที่ 102 ถึง 104)
55. มู ลค่ าปั จจุ บัน ของภาระผู กพั น ตามโครงการผลประโยชน์ คือ ภาระผู กพั นขั้น ต้ น ก่ อนหั กมู ลค่ า
ยุติธรรมสินทรัพย์โครงการใดๆ
56. กิจการต้องกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมู ลค่ายุติธรรม
ของ สิ นทรัพย์โ ครงการโดยสมํา่ เสมอเพียงพอที่จ ะไม่ ทํ า ให้จํ านวนเงิ นที่รบั รู ใ้ นงบการเงิ น
แตกต่างอย่างมี สาระสําคัญจากจํ านวนเงินทีค่ วรจะเป็ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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57. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน แต่ไม่บังคับให้ กจิ การใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี เ หมาะสมเป็ นผู้ วั ด มู ล ค่ า ภาระผู ก พั น ของผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานที่ มี
สาระสํา คั ญ ทั้งหมด เหตุ ผลในทางปฏิบัติ คือ กิจการอาจให้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญทางคณิตศาสตร์ ประกันภั ย
วัดมูลค่าภาระผูกพันก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ให้ นาํ ผลจากการวัดมูลค่าของ
รายการที่ มี ส าระสํา คั ญ และภาวะการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระสํา คั ญ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดและอัตราดอกเบี้ยมาทําให้ เป็ นมูลค่ าปั จ จุ บัน ณ วันสิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน
58. จํ านวนทีก่ ําหนดได้จากย่อหน้าที่ 54 อาจเป็ นตัวเลขติดลบ (ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์) กิจการต้อง
วัดค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวตามมูลค่าทีต่ ํา่ กว่าระหว่างรายการใดรายการหนึง่ ดังนี้
58.1 จํ านวนทีก่ ําหนดได้จากย่อหน้าที่ 54
58.2 ผลรวมของ
58.2.1 ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั
ไม่ได้รบั รูแ้ ละต้นทุนบริการในอดีต (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93 และ 96)
58.2.2 มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ในรูปของเงินที่ได้รบั คืน
จากโครงการ หรือการลดเงินสมทบโครงการที่จะจ่ ายในอนาคตลง มู ลค่า
ปั จจุบนั ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจดังกล่าวต้องกําหนดโดยใช้อตั ราคิด
ลดทีร่ ะบุไว้ตามย่อหน้าที่ 78
58ก การปฏิ บตั ิ ตามย่อหน้าที่ 58 ต้องไม่ ทําให้กิจการรับรู ก้ ําไรเพียงเพราะมีผลขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยหรื อต้นทุ นบริ การในอดี ตในงวดปั จจุ บนั หรื อรับรู ผ้ ล
ขาดทุ นเพียงเพราะมีกําไรจากการประมาณตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ประกันภัยในงวดปั จ จุ บนั
ดังนั้นกิจการต้องรับรูร้ ายการต่ อไปนี้ ทันทีภายใต้ย่อหน้าที่ 54 หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้ นใน
ขณะทีม่ ีการกําหนดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 58.2
(1) ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับงวดปั จจุบนั
และต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต สํ า หรับ งวดปั จ จุ บ นั หากผลขาดทุ น สุ ท ธิ จ ากการประมาณ
ดังกล่าวเกินกว่าการลดลงของมู ลค่าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ระบุ ในย่อ
หน้าที่ 58.2.2 หากมู ลค่ าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจไม่ เปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มขึ้ น ผลขาดทุนสุทธิ จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมด
สําหรับงวดปั จจุ บนั และต้นทุนบริ การในอดีตสําหรับงวดปั จจุ บนั ต้องรับรู ท้ นั ที ตามย่ อ
หน้าที่ 54
(2) ผลกําไรสุทธิ จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับงวดปั จจุ บนั
หลัง หัก ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต สํ า หรับ งวดปั จ จุ บ นั หากผลกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากการประมาณ
ดังกล่าวเกินกว่าการเพิม่ ขึ้ นของมู ลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ระบุในย่อ
หน้าที่ 58.2.2 หากมู ลค่ าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจไม่ เปลี่ยนแปลงหรื อ
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ลดลง ผลกําไรสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดสําหรับ
งวดปั จจุบนั หลังหักต้นทุนบริการในอดีตสําหรับงวดปั จจุบนั ต้องรับรูท้ นั ทีตามย่อหน้าที่ 54
58ข กิจการต้ องปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 58ก ก็ต่อเมื่อ ณ วันต้ นงวด หรือวันสิ้นงวด กิจการมีส่วนเกิน2
ในโครงการผลประโยชน์ และจากเงื่อนไขของโครงการในปั จจุ บันไม่สามารถได้ รับส่วนเกินนั้นคืน
ทั้งหมดผ่านการรับเงินคืนหรือการลดลงของการจ่ายสมทบในอนาคต ในกรณีดังกล่าวต้ นทุนบริการ
ในอดีตและ ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในงวด ซึ่งยัง
ไม่ได้ รับรู้ตาม ย่อหน้ าที่ 54 จะเพิ่มจํานวนตามย่อหน้ าที่ 58.2.1 หากการเพิ่มขึ้นนี้ไม่หักกลบด้ วย
จํานวนที่เท่ากันของการลดลงของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถรับรู้รายการ
ตามย่อหน้ าที่ 58.2.2 จะมีการเพิ่มขึ้นของยอดรวมสุทธิตามย่อหน้ าที่ 58.2 และเกิดผลกําไรที่ต้อง
รับรู้ ย่อหน้ าที่ 58ก ห้ ามรับรู้กาํ ไรในสถานการณ์เหล่านี้ ผลกระทบทางตรงข้ ามเกิดกับผลกําไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวด ซึ่งยังไม่ได้ รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 54 ถึงระดับ
ที่ผลจากการประมาณตามหลักตามคณิตศาสตร์ประกันภัยลดผลขาดทุนสะสมจากการประมาณตาม
หลั กตามคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ยังไม่ รับรู้ ย่ อหน้ าที่ 58ก ห้ ามรั บ รู้ผลขาดทุ นในสถานการณ์
เหล่านี้
59. สินทรัพย์อาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกินในโครงการผลประโยชน์หรือเกิดในบางกรณีท่กี จิ การรับรู้
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ในกรณีดังกล่าว
เนื่องจาก
59.1 กิจการควบคุมทรัพยากร คือ สามารถนําเงินส่วนเกินไปสร้ างผลประโยชน์ในอนาคตได้
59.2 การควบคุมนั้นเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต (พนักงานได้ ให้ บริการและกิจการสมทบเงิน
แล้ ว) และ
59.3 กิจการได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจ่ายในอนาคตลง
หรือได้ รับเงินสดคืน ไม่ว่าทางตรงแก่กจิ การหรือทางอ้ อมโดยโอนไปยังโครงการอื่นที่ขาดดุล
60. จํานวนสูงสุดตามย่อหน้ าที่ 58.2 ไม่สามารถนําไปใช้ แทนการชะลอการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่ 92 ถึง 93) และต้ นทุนบริการในอดีต
บางอย่าง (ตามย่อหน้ าที่ 96) นอกจากสถานการณ์ท่กี ล่าวในย่อหน้ าที่ 58ก เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ข้ อจํากัดนี้สามารถนําไปใช้ แทนแนวทางที่กจิ การอาจเลือกปฏิบัติเมื่อนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ใช้ ครั้งแรกตามย่อหน้ าที่ 155.2 ย่อหน้ าที่ 120ก (6.3) กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินที่
ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ เนื่องจากจํานวนสูงสุด ตามย่อหน้ าที่ 58.2

2

ส่ วนเกินคือส่วนเกินของมูล ค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์โครงการที่มากกว่ ามู ลค่ าปั จจุ บันของภาระผู กพั นตาม
โครงการผลประโยชน์หลังการออกจากงาน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 60
โครงการผลประโยชน์มีลักษณะดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้
การเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ ที่ยังไม่ได้ รับรู้เมื่อนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรก
ตามย่อหน้ าที่ 155.2
จํานวนติดลบตามย่อหน้ าที่ 54
มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้ รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ
ที่จะต้ องจ่ายในอนาคต
จํานวนสูงสุดตามย่อหน้ าที่ 58.2 คํานวณได้ ดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้
มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้ รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ
ที่จะต้ องจ่ายในอนาคต
จํานวนสูงสุด

1,100
(1,190)
(90)
(110)
(70)
(50)
(320)
.

90
110
70
90
270

เนื่องจาก 270 บาท น้ อยกว่า 320 บาท ดังนั้น กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ 270 บาท และเปิ ดเผยว่า
จํานวนสูงสุดได้ ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลง 50 บาท (ตามย่อหน้ าที่ 120ก(6.3))

กําไรหรือขาดทุน
61. กิจการต้องรับรู ผ้ ลรวมสุทธิของรายการดังนี้ ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ มีมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่นกําหนดหรืออนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้
61.1 ต้นทุนบริการปั จจุบนั (ตามย่อหน้าที่ 63 ถึง 91)
61.2 ต้นทุนดอกเบี้ ย (ตามย่อหน้าที่ 82)
61.3 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 105 ถึง 107)
และจากจํ านวนทีม่ ีสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชย (ตามย่อหน้าที่ 104ก)
61.4 ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกันภัย ตามที่
กําหนดไว้ในนโยบายการบัญชี (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93ง)
61.5 ต้นทุนบริการในอดีต (ตามย่อหน้าที่ 96)
61.6 ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการจ่ ายชําระผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่
109 ถึง 110)
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61.7

ผลกระทบของจํ านวนสู งสุดตามย่อหน้าที่ 58.2 หากไม่รบั รู ร้ ายการนอกกําไรหรื อ
ขาดทุนตามย่อหน้าที่ 93ค

62. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ กําหนดให้ รวมต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวไว้ ในราคาทุน
ของสิน ทรั พย์ เช่ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 2 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง สิน ค้ าคงเหลื อ และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ต้ นทุ น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรวม เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมของ
องค์ประกอบต่างๆ ตามย่อหน้ าที่ 61

การรับรู ร้ ายการและการวัดมู ลค่ า – มู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผู กพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้และต้นทุนบริการปั จจุบนั
63. ต้ นทุนรวมสุดท้ ายของโครงการผลประโยชน์อาจจะขึ้นอยู่กบั ตัวแปรหลายชนิด เช่น เงินเดือนเดือน
สุดท้ าย อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต แนวโน้ มค่ ารั กษาพยาบาล และ
ผลตอบแทนจากการนําสินทรัพย์โครงการไปลงทุน (กรณีท่โี ครงการมีการตั้งเป็ นกองทุน) ต้ นทุน
รวมสุดท้ ายของโครงการจึงไม่แน่ นอนและความไม่แน่นอนนี้จะยังคงอยู่เป็ นระยะเวลานาน ในการ
วัดมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและต้ นทุนบริ การ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้ องจึงจําเป็ นต้ อง
63.1 ใช้ วิธกี ารกําหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่
64 ถึง 66)
63.2 กระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการบริการ (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 71) และ
63.3 ตั้งข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(ตามย่อหน้ าที่ 7 ถึง 91)

วิธีกาํ หนดมู ลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
64. กิจการต้องใช้วิธีคิ ด ลดแต่ ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ใ นการกําหนดมู ลค่ าปั จ จุ บนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการปั จจุบนั ทีเ่ กีย่ วข้อง และต้นทุนบริการในอดีต
65. วิธคี ิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (บางครั้งเรียกว่า วิธผี ลประโยชน์ค้างจ่ายตามส่วนของบริการ
หรือวิธผี ลประโยชน์ตามจํานวนปี หรือผลประโยชน์ท่ใี ห้ บริการ) พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวด
ก่อให้ เกิดสิทธิในการได้ รับผลประโยชน์ (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 71) เพิ่มขึ้นทีละหน่วย และวัด
มูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันโดยรวม (ตามย่อหน้ าที่ 72 ถึง 91)
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 65
กิจการกําหนดจ่ายผลประโยชน์ท้งั จํานวนเมื่อสิ้นสุดการจ้ างเท่ากับร้ อยละ 1 ของเงินเดือนเดือน
สุดท้ ายสําหรับแต่ละปี ที่พนักงานให้ บริการ เงินเดือนในปี ที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติว่าแต่
ละปี เงินเดือนเพิ่มขึ้นแบบทบต้ นในอัตราร้ อยละ 7 อัตราคิดลดเป็ นร้ อยละ 10 ต่อปี
ตารางข้ างล่างแสดงภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นสําหรับพนักงานรายหนึ่งที่คาดว่าจะออกจากงานเมื่อสิ้น
ปี ที่ 5 โดยสมมติว่าไม่ มีการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย เพื่อให้ ง่ายต่ อการทําความเข้ าใจ ตัวอย่างนี้ไม่รวมการปรับปรุงเพิ่มเติมที่จะสะท้ อน
ความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานจะออกจากงานก่อนหรือหลังวันที่ท่คี าดไว้
ปี ที่
1
2
3
4
5
ผลประโยชน์ท่เี กิดจาก
- ปี ก่อน
0 131 262 393 524
- ปี ปัจจุบัน (ร้ อยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย)
131 131 131 131 131
- ปี ปัจจุบันและปี ก่อน
131 262 393 524 655
ภาระผูกพันยกมา
89 196 324 476
ดอกเบี้ยร้ อยละ 10
9
20 33 48
ต้ นทุนบริการปัจจุบัน
89 98 108 119 131
ภาระผูกพันสิ้นงวด
89 196 324 476 655
หมายเหตุ
1. ภาระผูกพันยกมา คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์งวดก่อนๆ
2. ต้ นทุนบริการปัจจุบัน คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ท่เี กิดจากงวดปัจจุบัน
3. ภาระผูกพันสิ้นงวด คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ท่เี กิดจากงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ
66. กิจการต้ องคิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งจํานวน แม้ ภาระผูกพันบางส่วน
จะครบ กําหนดจ่ายภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน

การจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดการบริการ
67. ในการกําหนดมู ลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการปั จจุ บนั ที่
เกี่ยวข้อง และต้นทุนบริการในอดีต กิจการต้องกําหนดผลประโยชน์ไปยังงวดบริการต่างๆ ตาม
สูตรคํานวณผลประโยชน์ของโครงการ อย่างไรก็ดี ถ้าการให้บริการของพนักงานในปี หลังๆ จะ
ทํ า ให้ร ะดับ ของผลประโยชน์สู ง กว่ า ปี ก่ อ นๆ อย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ กิ จ การต้อ งกํ า หนด
ผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรง นับจาก
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67.1

67.2

วัน ที่ ก ารให้บ ริ ก ารของพนัก งานมี ผ ลทํ า ให้พ นัก งานเริ่ ม ได้ร ับ ผลประโยชน์ต าม
โครงการ (ไม่ว่าผลประโยชน์น้นั จะขึ้ นกับเงือ่ นไขของการให้บริการในอนาคตหรือไม่)
จนถึง
วันที่การให้บริการของพนักงานไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามโครงการในระยะเวลา
ต่อมาอย่างมีสาระสําคัญ นอกเหนือจากเงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึ้ นในอนาคต

68. วิธคี ิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กําหนดให้ กจิ การกําหนดผลประโยชน์ของงวดปัจจุบัน (เพื่อ
คํานวณต้ นทุนบริการปัจจุบัน) และกําหนดผลประโยชน์ท้งั งวดก่อนและงวดปัจจุบัน (เพื่อหามูลค่า
ปั จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์) กิจการกําหนดผลประโยชน์ให้ งวดต่างๆ ตาม
งวดที่ภาระผูกพันที่จะต้ องให้ ผลประโยชน์หลังออกจากงานเกิดขึ้น ภาระผูกพันดังกล่าวจะเกิดเมื่อ
พนักงานให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการคาดว่าจะจ่ายในรอบ
ระยะเวลารายงานในอนาคต วิธีการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทําให้ กิจการวัด
มูลค่าภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ รับรู้เป็ นหนี้สนิ
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 68
1. โครงการผลประโยชน์ กําหนดให้ จ่ายผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 โดยจ่ายเมื่อพนักงานออก
จากงานตามจํานวนปี ที่พนักงานให้ บริการ
กิจการกําหนดผลประโยชน์จาํ นวน 100 สําหรับแต่ละปี ต้นทุนบริการปัจจุบนั มี มูลค่าปัจจุบนั
จํานวน 100 ส่วนมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มีมลู ค่าปัจจุบนั ของ
ผลตอบแทนจํานวน 100 คูณด้วยจํานวนปี ของการให้บริ การจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
ถ้ากิจการต้องจ่ายผลประโยชน์นัน้ ทันทีทีพ่ นักงานออกจากงาน ต้นทุนบริการปั จจุบันและ
มูลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะสะท้อนวันทีท่ ีค่ าดว่าพนักงานจะ
ออกจากงาน ดังนัน้ เนือ่ งจากผลของการคิดลด จํานวนผลประโยชน์ขา้ งต้นจะน้อยกว่าจํานวน
ทีค่ ํานวณได้หากพนักงานออกจากงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2. โครงการกําหนดให้ จ่ายบํานาญรายเดือนเป็ นจํานวน ร้ อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย
สําหรับแต่ละปี ที่ทาํ งาน และจะจ่ายตั้งแต่อายุ 65 ปี
ผลประโยชน์จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั (ณ วันทีค่ าดว่าจะออกจากงาน) ของบํานาญรายเดือนร้อย
ละ 0.2 ของประมาณการเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีจ่ ะต้องจ่ายตัง้ แต่วนั ทีค่ าดว่าจะเกษี ยณไป
จนถึงวันที ค่ าดว่าจะเสียชีวิต จะกําหนดไปให้แต่ ละปี ทีใ่ ห้บริ การ ต้นทุนบริ การปั จจุบัน คื อ
มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์นนั้ มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ
มูลค่าปัจจุบนั ของบํานาญทีจ่ า่ ยรายเดือนเป็ นจํานวนร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยจํานวนปี ทีใ่ ห้บริ การจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ต้นทุนบริการปั จจุบันและมูลค่ า
ปั จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตอ้ งคิ ดลด เพราะการจ่ายบํานาญจะเริ่ ม
ตัง้ แต่อายุครบ 65 ปี
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69. บริการของพนักงานจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ ว่าผลประโยชน์น้ันจะ
ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของการจ้ างงานในอนาคต (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็ น
สิทธิขาดของพนักงาน) กล่ าวคือ การให้ บริการของพนักงานก่อนวันที่ได้ รับสิทธิขาดนั้น ก่อให้ เกิด
ภาระผูกพันจากการอนุมาน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา จํานวนของบริการที่
พนักงานจะต้ องให้ ในอนาคตก่อนที่จะได้ รับสิทธิขาดนั้นจะลดลง ทั้งนี้ ในการวัด มู ลค่ า ภาระผู กพั น
จากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว กิจการจะต้ องพิจารณาความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานบางคนอาจไม่
สามารถทําตามข้ อกําหนดที่จะได้ รับสิทธิขาด ในทํานองเดียวกัน แม้ ว่าผลประโยชน์หลังการจ้ างงาน
บางอย่ าง เช่ น ค่ ารักษาพยาบาลหลังการจ้ างงานกิจการจะต้ องจ่ ายก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีระบุไว้
เกิดขึ้นภายหลังพ้ นสภาพพนักงาน ก็จะถือว่ามีภาระผูกพันเมื่อพนักงานได้ ให้ บริการที่ทาํ ให้ ได้ รับ
สิทธิท่จี ะรับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เกิดขึ้น ความเป็ นไปได้ ท่เี หตุการณ์ท่รี ะบุ
ไว้ จะเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของภาระผูกพัน แต่ไม่ได้ กาํ หนดว่าภาระผูกพันเกิดขึ้น
หรือไม่
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 69
1. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 สําหรับแต่ละปี ที่พนักงานให้ บริการ แต่พนักงาน
จะได้ รับสิทธิขาดเมื่อทํางานครบ 10 ปี
กิจการควรกําหนดผลประโยชน์จาํ นวน 100 ให้ แต่ละปี โดยในแต่ละปี ของ 10 ปี แรก ต้ นทุน
บริ ก ารปั จ จุ บั น และมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น สะท้ อ นความเป็ นไปได้ ท่ีพ นั ก งานอาจ
ให้ บริการไม่ถงึ 10 ปี
2. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 สําหรับแต่ละปี ที่ให้ บริการ แต่ไม่รวมบริการก่อน
อายุ 25 ปี และผลประโยชน์น้ันเป็ นสิทธิขาดทันที
บริการที่พนักงานให้ ก่อนอายุ 25 ปี ไม่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ เพราะก่อนวันที่ดังกล่าว บริการ
ไม่ ได้ นาํ ไปสู่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่กต็ าม ดังนั้น ผลประโยชน์ในช่ วงดังกล่ าว
ไม่ได้ รับการจัดสรรไว้ ทั้งนี้ ผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 ต้ องกําหนดให้ แต่ละปี หลังจาก
พนักงานอายุครบ 25 ปี แล้ ว
70. ภาระผูกพันจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงวันที่การให้ บริการของพนักงานในอนาคตไม่ทาํ ให้ ผลประโยชน์
เพิ่มขึ้นอย่ างเป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น ผลประโยชน์ท้งั หมดจะกําหนดให้ งวดบัญชีต่างๆ ที่ส้ ินสุดใน
หรื อ ก่ อ นวั น ที่ดั ง กล่ า วตามสูต รการคํา นวณผลประโยชน์ ข องโครงการ อย่ า งไรก็ต าม ถ้ า การ
ให้ บริการของพนักงานในปี หลังๆ ทําให้ ผลประโยชน์สงู กว่าปี ก่อนอย่างเป็ นสาระสําคัญ กิจการต้ อง
กํา หนดผลประโยชน์ ต ามวิ ธีเ ส้ น ตรงจนกว่ า จะถึ ง วั น ที่ก ารให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานไม่ ท าํ ให้ ผ ล
ประโยชน์ เพิ่ มขึ้นอย่ างเป็ นสาระสําคัญอีกต่ อไป ทั้งนี้ เพราะในที่สุดบริ การที่พนักงานให้ ตลอด
ระยะเวลานั้นนําไปสู่ผลประโยชน์ในระดับที่สงู ขึ้น
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 70
1. โครงการกําหนดจ่ายผลประโยชน์ครั้งเดียวเป็ นจํานวน 1,000 เมื่อพนักงานทํางานครบ 10 ปี
โดยไม่จ่ายผลประโยชน์อ่นื สําหรับการให้ บริการของพนักงาน หลังจากนั้น
กิจการกําหนดผลประโยชน์ให้แต่ละปี เป็ นจํานวน 100 (1,000 หาร 10 ปี ) ใน 10 ปี แรก ต้นทุน
บริการปั จจุบนั ของแต่ละปี ใน 10 ปี แรก สะท้อนความเป็ นไปได้ทีพ่ นักงานอาจทํางานไม่ครบ 10
ปี กิจการจะไม่ตอ้ งกําหนดผลประโยชน์หลังจากนัน้
2. โครงการกําหนดจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานครั้งเดียวเป็ นจํานวน 2,000 ให้ แก่พนักงาน
ทุ ก คนที่ยั ง คงทํา งานจนอายุ ค รบ 55 ปี โดยมี อ ายุ ง านครบ 20 ปี หรื อ จ่ า ยผลประโยชน์ ใ ห้
พนักงานที่อายุครบ 65 ปี โดยไม่คาํ นึงถึงอายุงาน
สําหรับพนักงานทีเ่ ข้างานก่อนอายุ 35 ปี การให้บริการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามโครงการเมือ่
อายุครบ 35 ปี เท่านัน้ (พนักงานสามารถออกจากงานเมือ่ อายุ 30 ปี และกลับมาทํางานเมือ่ อายุ
33 ปี โดยไม่ส่งผลต่อจํานวนหรือเวลาทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์) ทัง้ นี้ ผลประโยชน์ดงั กล่าวขึ้นอยู่
กับการทํางานในอนาคต นอกจากนี้ การทํางานหลังจากอายุเกินกว่า 55 ปี ก็จะไม่กระทบต่ อ
จํานวนผลประโยชน์หลังจากนัน้ อย่างเป็ นสาระสําคัญ ดังนัน้ สําหรับพนักงานเหล่านี้กิจการกําหนด
ผลประโยชน์ให้ทุกปี ปี ละเป็ นจํานวน 100 (2,000 หาร 20 ปี ) ตัง้ แต่พนักงานอายุ 35 ถึง 55
ปี เท่านัน้
สําหรับ พนักงานที เ่ ข้างานระหว่างอายุ 35 ถึง 45 ปี การมี อายุงานเกิน 20 ปี จะไม่ ทําให้ผ ล
ประโยชน์ ห ลัง จากนั้น เพิ่ มขึ้ น อย่ า งเป็ นสาระสํา คั ญ สํา หรับ พนัก งานเหล่ า นี้ กิ จ การกํ า หนด
ผลประโยชน์ให้เป็ นจํานวน 100 (2,000 หาร 20 ปี ) ต่อปี ใน 20 ปี แรก
สําหรับพนักงานทีเ่ ข้างานเมือ่ อายุ 55 ปี การมีอายุงานเกิน 10 ปี จะไม่ทาํ ให้ผลประโยชน์หลังจาก
นัน้ เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ สําหรับพนักงานเหล่านี้กิจการกําหนดผลประโยชน์เป็ นจํานวน
200 (2,000 หาร 10 ปี ) ต่อปี ใน 10 ปี แรก
สําหรับพนักงานทัง้ หมด ต้นทุนบริการปั จจุบันและมูลค่ าปั จจุบันของภาระผูกพันสะท้อนความ
เป็ นไปได้ทีพ่ นักงานอาจทํางานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
3. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกําหนดให้ พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
แต่ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ ร้อยละ 40 ของค่ารักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงานและพนั กงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุ งาน 20 ปี หรื อมากกว่ า สามารถเบิก
ชดเชยได้ ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ตามสูตรการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการ กิจการกําหนดเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี ใน 10 ปี แรก
ของมูลค่าปัจจุบนั ของค่ารักษาพยาบาลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ 40 หาร 10ปี ) และร้อยละ 1
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ต่อปี (ร้อยละ 10 หาร 10 ปี ) ในปี ที ่ 11 ถึง 20 ทัง้ นี้ ต้นทุนบริการปัจจุบนั ของแต่ละปี สะท้อน
ความเป็ นไปได้ทีพ่ นักงานอาจทํางานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนดเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั บางส่วนหรือ
ทัง้ หมดของผลประโยชน์ กิจการไม่ได้กําหนดผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานทีค่ าดว่าจะออกจาก
งานก่อนทํางานครบ 10 ปี
4. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกําหนดให้ พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
แต่ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน และพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุ งาน 20 ปี หรือมากกว่ า สามารถเบิก
ชดเชยได้ ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
การให้บริการของพนักงานในปี หลังๆ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทีเ่ พิ่ มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
มากกว่าปี แรกๆ ดังนัน้ สําหรับพนักงานทีค่ าดว่าจะออกจากงานหลังอายุงานครบ 20 ปี หรือ
มากกว่า กิจการกําหนดผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรงตามย่อหน้าที ่ 68 สําหรับพนักงานทีม่ ีอายุงาน
เกิน 20 ปี นนั้ ไม่ทาํ ให้ ผลประโยชน์หลังจากนัน้ เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญดังนัน้ ผลประโยชน์
ทีก่ าํ หนดให้แต่ละปี ใน 20 ปี แรก คือ ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าปัจจุบนั ของค่ารักษาพยาบาลทีค่ าด
ว่าจะเกิด (ร้อยละ 50 หาร 20 ปี )
สํ า หรั บ พนั ก งานที ่ค าดว่ า จะออกจากงานระหว่ า งอายุ ง าน 10 ถึ ง 20 ปี กิ จ การกํ า หนด
ผลประโยชน์เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี ใน 10 ปี แรกของมูลค่าปัจจุบนั ของค่ารักษาพยาบาลทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้น กิจการไม่ได้กาํ หนดผลประโยชน์ให้กบั พนักงานเหล่านี้สาํ หรับการทํางานตัง้ แต่ส้ ินปี ที ่
10 ถึงวันทีท่ ีค่ าดว่าจะออกจากงานกิจการไม่กาํ หนดผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานทีค่ าดว่าจะออก
จากงานก่อนทํางานครบ 10 ปี
71. หากจํานวนผลประโยชน์คิดเป็ นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายของแต่ละปี ที่ให้ บริการ
เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะมีผลต่อจํานวนเงินที่ต้องมีเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นสําหรับ
บริการที่พนักงานให้ ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น
71.1 เพื่อการพิจารณาตามย่ อหน้ าที่ 67.2 เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นไม่ทาํ ให้ เกิดผลประโยชน์อีก
ต่อไป แม้ ว่าจํานวนผลประโยชน์จะขึ้นกับเงินเดือนเดือนสุดท้ าย และ
71.2 จํานวนผลประโยชน์ท่กี าํ หนดในแต่ละงวดเป็ นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนที่เกี่ยวข้ อง
กับผลประโยชน์น้ัน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 71
พนักงานจะได้ รับผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย สําหรับแต่ละปี ที่ให้ บริการก่อน
อายุครบ 55 ปี กิจการกําหนดผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายที่คาดไว้ ในแต่ละปี
จนพนักงานมีอายุครบ 55 ปี ซึ่งเป็ นวันที่การให้ บริการหลังจากนั้นจะไม่ ทาํ ให้ ผลประโยชน์
หลังจากนั้นภายใต้ โครงการเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ กิจการจึงไม่กาํ หนดผลประโยชน์สาํ หรับ
การบริการภายหลังอายุดังกล่าวอีก

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
72. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องเป็ นกลางและสอดคล้องกัน
73. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของกิจการ
เกี่ยวกับตัวแปรที่จะกําหนดต้ นทุนขั้นสุดท้ ายของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้ พนักงาน ซึ่ง
ประกอบด้ วย
73.1 ข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปั จจุ บันและอดีต
พนักงาน (รวมถึงผู้อยู่ในการอุปการะ) ที่มีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับเรื่องต่างๆ
เช่น
73.1.1 อัตราการเสียชีวิต ทั้งในระหว่างและภายหลังการจ้ างงาน
73.1.2 อัตราการหมุ นเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษี ยณอายุ ก่อน
กําหนด
73.1.3 สั ด ส่ ว นของสมาชิ ก ของโครงการและผู้ อยู่ ใ นการอุ ป การะที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ และ
73.1.4 อัตราการเรียกร้ องให้ จ่ายเงินตามโครงการการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ
73.2 ข้ อสมมติทางการเงินเกี่ยวข้ องกับเรื่องต่างๆ เช่น
73.2.1 อัตราคิดลด (ตามย่อหน้ าที่ 78 ถึง 82)
73.2.2 ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต (ตามย่อหน้ าที่ 83 ถึง 87)
73.2.3 กรณีผลประโยชน์ ด้ านค่ า รั กษาพยาบาล ต้ น ทุ น ค่ า รั กษาพยาบาลในอนาคต
รวมทั้งต้ นทุนการ จัดการสิทธิท่จี ะเรียกร้ องให้ จ่ายเงินและการจ่ายผลประโยชน์
หากเป็ นสาระสําคัญ (ตามย่อหน้ าที่ 88 ถึง 91) และ
73.2.4 อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ ของสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 105 ถึง 107)
74. ข้ อ สมมติ ใ นการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย จะเป็ นกลางหากไม่ ใ ช้ วิ ธี ท่ีไ ม่
ระมัดระวังหรือระมัดระวังมากจนเกินไป
75. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสอดคล้ องกัน หากข้ อสมมติน้ัน
สะท้ อนความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้ อ อัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
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76. ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้ อสมมติท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับ
ระดับเงินเฟ้ อบางระดับ (เช่น ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและ
ผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวดใดงวดหนึ่ง จะใช้ ระดับอัตราเงินเฟ้ อระดับเดียวกันในช่วงเวลานั้น
77. ความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ระหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น อัต ราเงิ น เฟ้ อ อัต ราเงิ น เดื อ นที่เ พิ่ ม ขึ้ น
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ และอัตราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้ อสมมติท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับ
ระดับเงินเฟ้ อบางระดับ (เช่ น ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและ
ผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวดใดงวดหนึ่ง จะใช้ ระดับอัตราเงินเฟ้ อระดับเดียวกันในช่วงเวลานั้น
กิจ การกํา หนดอัต ราคิ ด ลดและข้ อ สมมติท างการเงิ น อย่ า งอื่น ตามอัต ราที่ป ระกาศ เว้ น แต่ ก าร
ประมาณตามอัตราที่แท้ จริง (ปรั บด้ วยอัตราเงินเฟ้ อ) จะน่ าเชื่อถือมากกว่ า เช่ น ในประเทศที่มี
ภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรง (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง) หรือหากผลประโยชน์เชื่อมโยงกับดัชนี และหุ้นกู้ท่เี ชื่อมโยงกับดัชนีใน
สกุลเงินและเงื่อนไขเดียวกันนั้นมีการซื้อขายอย่างหนาแน่นในตลาด
78. ข้อสมมติทางการเงินต้องอยู่บนพื้ นฐานของการคาดการณ์ของตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานสําหรับงวดทีจ่ ะชําระภาระผูกพัน

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – อัตราคิดลด
78. อัตราทีใ่ ช้คิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ทั้งทีม่ ีกองทุนและไม่มีกองทุน)
ต้องกําหนดโดยอ้างอิ งกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของหุน้ กู ภ้ าคเอกชนที่ได้รบั การจัด
อันดับอยู่ในระดับดี ณ วันรอบระยะเวลารายงาน ในประเทศที่หุน้ กู ด้ งั กล่าวมีการซื้ อขายใน
ตลาดน้อ ย ควรใช้อ ัต ราผลตอบแทนในท้อ งตลาดของพัน ธบัต รรัฐ บาล (ณ วัน สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน) สกุลเงิน และเงื่อนไขของหุน้ กูเ้ อกชนหรือพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้อง
กับสกุลเงินและเงือ่ นไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
79. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญอีกอย่างหนึ่ง คือ อัตราคิดลด
ซึ่ ง เป็ นตั ว สะท้ อ นค่ า ของเงิ น ตามเวลา แต่ ไ ม่ ส ะท้ อ นความเสี่ย งในการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ ยังไม่สะท้ อนความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
เฉพาะของกิจการที่เกิดกับเจ้ าหนี้ของกิจการ และความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจาก
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยได้
80. อัตราคิดลดสะท้ อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติ กิจการมัก
ใช้ อตั ราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักอัตราเดียวที่สะท้ อนจังหวะเวลาที่ประมาณขึ้น จํานวนเงินของการ
จ่ายผลประโยชน์ และสกุลเงินของผลประโยชน์ท่จี ะจ่าย
81. ในบางกรณี อาจไม่มีตลาดการซื้อขายหุ้นกู้ท่มี ีการซื้อขายมากและมีระยะเวลาครบกําหนดยาวนาน
เพียงพอ และสอดคล้ องกับอายุโดยประมาณของการจ่ายผลประโยชน์ท้งั หมด ในกรณีน้ัน กิจการจะ
ใช้ อตั ราตลาด ปัจจุบันที่เหมาะสมกับเวลาคิดลดการจ่ายเงินในช่วงเวลาที่ส้นั กว่า และประมาณอัตรา
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คิดลดสําหรับช่วงเวลา ครบกําหนดที่ยาวกว่าโดยการเทียบสัดส่วนจากอัตราตลาดปั จจุบันตามเส้ น
อัตราผลตอบแทน มูลค่าปั จจุบัน ทั้งหมดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มักจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากอัตราคิดลดที่ใช้ กับส่วนของ ผลประโยชน์ท่คี รบกําหนดจ่ายภายหลังระยะเวลาครบ
กําหนดของหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยู่ในท้ องตลาด
82. ต้ นทุนดอกเบี้ยคํานวณโดยการคูณอัตราคิดลดที่กาํ หนด ณ วันต้ นงวดด้ วยมูลค่าปั จจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่มี ีอยู่ตลอดงวดนั้น โดยนําผลการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของภาระ
ผูกพันมาพิจารณาด้ วยมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันจะแตกต่างจากหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เนื่องจากหนี้สินนั้นถูกบันทึกหลังจากหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อีกทั้ง
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้ นทุนบริการในอดีต
ส่วนยังไม่ได้ รับรู้ในทันที

ข้อสมมติ ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ผลประโยชน์ และค่ารักษาพยาบาล

เงิ นเดื อน

83. ภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานนั้น จะต้องวัดโดยใช้เกณฑ์ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง
83.1 เงินเดือนทีป่ ระมาณว่าจะเพิม่ ขึ้ นในอนาคต
83.2 ผลประโยชน์ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในโครงการ (หรือเกิดจากภาระผูกพันจากการอนุ มาน
ทีน่ อกเหนือจากเงือ่ นไขนั้น) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ
83.3 การเปลีย่ นแปลงในอนาคตที่ประมาณไว้ของผลประโยชน์ระดับภาครัฐที่มีผลต่อการ
จ่ าย ผลประโยชน์ตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
เท่านั้น
83.3.1 การเปลีย่ นแปลงนั้นบังคับใช้ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
83.3.2 ประวัติ ใ นอดี ต หรื อ หลัก ฐานอื่ น ๆ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้บ่ ง ชี้ ว่ า ผลประโยชน์ร ะดับ
ภาครัฐ จะ เปลี่ย นแปลงในลัก ษณะที่ค าดการณ์ไ ด้ เช่ น เป็ นไปตามการ
เปลีย่ นแปลงของระดับราคาทัว่ ไปหรือระดับเงินเดือนทัว่ ไปในอนาคต
84. การประมาณของอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตต้ องคํานึงถึงอัตราเงินเฟ้ อ ความอาวุโส การ
เลื่อนตําแหน่ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
85. หากเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุ มานที่นอกเหนือจากเงื่อนไข
นั้น) กําหนดให้ กจิ การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ในงวดอนาคต การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจะต้ อง
สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงนั้นด้ วย ตัวอย่างเช่น
85.1 กิจการมีประวัติให้ ผลประโยชน์เพิ่มในอดีตเพื่อบรรเทาผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อเป็ น
ต้ น และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติน้ันในอนาคต หรือ
85.2 ได้ รับรู้กาํ ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ วในงบการเงิน และ
กิจการผู กพัน ไม่ ว่าโดยเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพั นจากการ
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อนุ มานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) หรือโดยกฎหมาย ให้ ใช้ ส่วนเกินของโครงการเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้เข้ าร่วมโครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 98.3)
86. ข้ อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยไม่ สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่ไม่ อยู่ ในเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผู กพันจากการ
อนุมาน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อ
86.1 ต้ นทุนบริการในอดีต ถ้ าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลประโยชน์ท่ใี ห้ สาํ หรับบริการที่เกิด
ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
86.2 ต้ นทุ น บริ ก ารปั จ จุ บั น ในงวดหลั ง การเปลี่ ย นแปลง ถ้ า การเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลต่ อ
ผลประโยชน์ท่ใี ห้ สาํ หรับบริการที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง
87. ผลประโยชน์หลังออกจากงานบางประเภทเชื่อมโยงกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ระดับของผลประโยชน์จาก
การ ออกจากงานระดับ ภาครั ฐ หรื อค่ า รั ก ษาพยาบาลระดับ ภาครั ฐ การวั ด มู ลค่ า ผลประโยชน์
ดังกล่าวสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ ของตัวแปรเหล่านั้นโดยอ้ างอิงกับประสบการณ์ใน
อดีตและหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้
88. ข้อสมมติเกีย่ วกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต้องรวมประมาณการการเปลีย่ นแปลงในอนาคตของ
ต้น ทุ น ค่ า รัก ษาพยาบาลอัน เกิ ด จากอัต ราเงิ น เฟ้ อและการเปลี่ย นแปลงเฉพาะต้น ทุ น ค่ า
รักษาพยาบาล
89. การวัดมูลค่าผลประโยชน์การรักษาพยาบาลหลังออกจากงานต้ องอาศัยข้ อสมมติเกี่ยวกับระดับและ
ความถี่ของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินในอนาคตและต้ นทุนของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินนั้น กิจการ
ประมาณต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจากข้ อมูลในอดีตตามประสบการณ์ของกิจการเอง และ
เมื่อจําเป็ นอาจใช้ ข้อมูลอื่นในอดีตจากกิจการอื่นๆ บริษัทประกัน ผู้ให้ บริการทางการแพทย์ หรือ
แหล่ งอื่น ๆ ประกอบ นอกจากนี้ ยั งคํา นึ ง ถึง ผลกระทบของความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ ย นแปลงวิ ธีก ารรั ก ษาพยาบาล หรื อ รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร และการเปลี่ ย นแปลงสุข ภาพ
พลานามัยของผู้เข้ าร่วมโครงการ
90. ระดับและความถี่ของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินมักเป็ นผลจากอายุ สุขภาพ และเพศของพนักงาน (และผู้ท่ี
พนักงานให้ การอุปการะ) และอาจเป็ นผลจากปัจจัยอื่น เช่น ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น จะมีการ
ปรับปรุงข้ อมูลในอดีตเมื่อส่วนประกอบทางประชากรศาสตร์ของประชากรแตกต่างจากข้ อมูลใน
อดีตที่ใช้ และจะมีการปรับปรุงเมื่อมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ว่าแนวโน้ มในอดีตจะไม่เป็ นไปเช่นนั้นอีก
ต่อไปในอนาคต
91. โครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานบางโครงการกําหนดให้ พนักงานจ่ ายสมทบ
ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของโครงการด้ วย การประมาณต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตต้ องคํานึงถึง
การสมทบดังกล่าวตามเงื่อนไขของโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (หรือตามภาระผูกพันจาก
การอนุมานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) การเปลี่ยนแปลงของเงินสมทบของพนักงานนี้มีผลต่อต้ นทุน
บริการในอดีต และบางครั้งมีผลต่ อการลดขนาดโครงการลง ต้ นทุนที่เกิดขึ้นของสิทธิเรียกร้ องให้
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จ่ายเงินอาจลดลงหากมีผลประโยชน์ระดับภาครัฐหรือผู้ให้ บริการทางสุขภาพอื่นๆ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 83.3 และ 87)

ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
92. ในการวัดมู ลค่ าภาระหนี้ สินของโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 54 นั้น กิจการต้องรับรู ้

(ตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 58ก) ส่วนหนึ่งของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามที่ระบุ ไว้ในย่อหน้าที่ 93) เป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายหาก
มูลค่าสะสมสุทธิของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ได้รบั รูเ้ มือ่ วันสิ้ นสุดของงวดก่อนเกินกว่าจํ านวนทีม่ ากกว่าระหว่าง
92.1 ร้อยละ 10 ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น
(ก่อนหักสินทรัพย์โครงการ) และ
92.2 ร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันนั้น
หลักเกณฑ์นให้
ี้ ใช้คํานวณและปฏิบตั ิแยกตามโครงการผลประโยชน์แต่ละโครงการ
93. ส่วนของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ตอ้ งรับรู ้
สําหรับโครงการผลประโยชน์แต่ ละโครงการ คือส่วนเกินที่คํานวณได้ตามย่อหน้าที่ 92 หาร
ด้วยจํ านวนปี ถัวเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ของอายุงานที่คาดว่ าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้าร่ วม
โครงการ อย่างไรก็ตาม กิจการอาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่เป็ นระบบที่ทําให้สามารถรับรูผ้ ลกําไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รวดเร็วขึ้ นก็ได้ หากกิจการใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันสําหรับทั้งผลกําไรและขาดทุนอย่างสมํา่ เสมอสําหรับทุกๆ งวด กิจการอาจ
ใช้วิธีอื่นเหล่านี้ ได้ แม้ผลกําไรและขาดทุนทางคณิตศาสตร์ประกันภัยจะอยู่ในขอบเขตตามที่
ระบุในย่อหน้าที่ 92
93ก หากกิจการมีนโยบายการรับรูผ้ ลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในงวดที่เกิดผลกําไรขาดทุนดังกล่าว ตามที่อนุ ญาตในย่อหน้าที่ 93 กิจการอาจรับรู ้
รายการดังกล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามย่อหน้าที่ 93ข ถึง 93ง หากกิจการปฏิ บตั ิ
เช่นเดียวกันสําหรับ
(1) โครงการผลประโยชน์ทุกโครงการ และ
(2) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกรายการ
93ข ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นตามที่อนุญาตในย่อหน้ าที่ 93ก ต้ องแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
93ค กิจการที่รับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามย่อหน้ าที่
93ก ต้ องรับรู้การปรับปรุงที่เกิดจากขอบเขตในย่อหน้ าที่ 58.2 ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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93ง ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการปรับปรุงที่เกิดจาก
ขอบเขตในย่อหน้ าที่ 58.2 ที่รับรู้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้ องรับรู้ทันทีในกําไรสะสม
และต้ องไม่จัดประเภทรายการเหล่านี้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา
94. ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของมู ลค่ าปั จจุ บันของภาระผู กพั นตามโครงการผลประโยชน์หรื อมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการโดยมีสาเหตุต่างๆ เช่น
94.1 การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงที่ไ ม่ ค าดการณ์ ไ ว้ ข องอัต ราการหมุ น เวี ย นของพนั ก งาน การ
เกษียณอายุก่อนกําหนด หรือการเสียชีวิต หรือการเพิ่มของเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ
(หากเงื่อนไขที่เป็ นทางการหรือโดยอนุ มานของโครงการทําให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นตาม
อัตราเงินเฟ้ อ) หรือของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล
94.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประมาณของการหมุนเวียนของพนักงานในอนาคต
การเกษียณอายุ ก่อนกําหนด หรือการเสียชีวิต หรือการเพิ่มของเงินเดือน ผลประโยชน์
ต่างๆ (หากเงื่อนไขที่เป็ นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการทําให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
ตามอัตราเงินเฟ้ อ) หรือของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล
94.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด และ
94.4 ผลต่ างระหว่ างผลตอบแทนที่ได้ รับจริงและผลตอบแทนที่คาดว่ าจะได้ รับของสินทรัพย์
โครงการ (ดูย่อหน้ าที่ 105 ถึง 107)
95. ในระยะยาว ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจหักกลบ
กันเอง ดังนั้น ประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานควรพิจารณาเป็ นช่วง
(หรือขอบเขต) ของประมาณการที่ดีท่สี ดุ มาตรฐานการบัญชีอนุญาตแต่ไม่ได้ บังคับให้ กจิ การรับรู้
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนที่อยู่ในขอบเขตนั้นได้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ บั ง คั บ ให้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลกํา ไรและขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกินกว่าขอบเขตขาดเกินร้ อยละ 10 และอนุญาตให้
ใช้ วิธีการอื่นๆ ที่เป็ นระบบเพื่อรับรู้รายการที่เร็วขึ้น โดยวิธีน้ันต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 93 ตัวอย่างวิธที ่อี นุญาตให้ ใช้ คือ การรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลั ก คณิต ศาสตร์ ประกัน ภั ยทั้งจํา นวนโดยทัน ทีท้ังส่ ว นที่อยู่ ใ นและนอกช่ วงขอบเขต ย่ อหน้ า ที่
155.2.3 อธิบายถึงความจําเป็ นที่ต้องพิจารณาส่วนของหนี้สนิ ที่ยังไม่รับรู้ตามแนวปฏิบัติช่วงที่มี
การเปลี่ ย นแปลงสํา หรั บ การบั น ทึก บั ญ ชี ผ ลกํา ไรจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดขึ้นภายหลัง

ต้นทุนบริการในอดีต
96. ในการวัดมู ลค่าภาระหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 54 กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุน
บริการในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 58ก ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลีย่ จนกว่า
ผลประโยชน์น้นั จะเป็ นสิทธิขาดของพนักงาน หากพนักงานมีสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ทนั ทีที่เริ่ม
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จั ด ตั้ง หรื อ เปลี่ย นแปลงโครงการผลประโยชน์ กิ จ การต้อ งรับ รู ต้ ้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดทันที
97. ต้ นทุนบริการในอดีตจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการเริ่มจัดตั้งโครงการผลประโยชน์ซ่ึงมีผลประโยชน์ท่เี กิดจาก
บริการในอดีตหรือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ท่ตี ้ องชําระสําหรับการบริการในอดีตในโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นการแลกเปลี่ยนกับบริ การของพนักงานตลอด
ช่วงเวลาจนกว่าผลประโยชน์กลายเป็ นสิทธิขาด ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตตลอด
งวดนั้น ถึงแม้ ว่าโดยแท้ จริงแล้ วต้ นทุนนั้นเกิดจากการให้ บริการของพนักงานในงวดก่อน กิจการ
ต้ องวัดมูลค่าของต้ นทุนบริการในอดีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สินที่เป็ นผลมาจากการ
แก้ ไขโครงการ (ดูย่อหน้ าที่ 64) ต้ นทุนบริการในอดีตติดลบจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการบริการในอดีตเพื่อทําให้ มูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ลดลง
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 97
กิจการดําเนินโครงการบํานาญโดยกําหนดอัตราบํานาญเป็ นร้ อยละ 2 ต่อปี ของเงินเดือนเดือน
สุดท้ ายสําหรับทุกปี ที่ให้ บริการ โดยผลประโยชน์จะเป็ นสิทธิขาดของพนักงานหลังจากปี ที่ 5 ที่
ให้ บริการ ในวันที่ 1 มกราคม 25X5 กิจการปรับปรุงอัตราบํานาญเป็ นร้ อยละ 2.5 ต่อปี ของ
เงินเดือนเดือนสุดท้ ายสําหรับทุกปี ที่บริการโดย เริ่มย้ อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 25X1 ณ วันที่มี
การปรับปรุง มูลค่าปั จจุบันของผลประโยชน์ส่วนที่เพิ่มสําหรับการบริการจากวันที่ 1 มกราคม
25X1 ถึง 1 มกราคม 25X5 เป็ นดังนี้
150
พนักงานที่มีอายุการให้ บริการมากกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5
พนักงานที่มีอายุการให้ บริการน้ อยกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5
120
(อายุการทํางานที่เหลือเฉลี่ยจนกระทั่งได้ เป็ นสิทธิขาดคือ 3 ปี )
270
กิจการรับรูค้ ่าใช้จา่ ยเป็ นจํานวน 150 ในงวดทันที เนือ่ งจากพนักงานได้รบั สิทธิขาดแล้ว และรับรู ้
ค่าใช้จา่ ยจํานวน 120 ตามวิธีเส้นตรงตลอด 3 ปี นับจาก 1 ม.ค. 25X5
98. ต้ นทุนบริการในอดีต ไม่รวมถึง
98.1 ผลกระทบของผลต่ างระหว่ างเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจริงกับการเพิ่มขึ้นที่ประมาณไว้ ท่ีมีต่อ
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลประโยชน์สาํ หรับบริการที่ได้ รับปี ก่อนๆ (ไม่ถือเป็ นต้ นทุนบริการ
ในอดีต เนื่องจากข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอนุญาตให้
ใช้ เงินเดือนที่ประมาณในอนาคตอยู่แล้ ว)
98.2 การเพิ่มขึ้นของประมาณการจ่ายบํานาญที่สงู หรือตํ่าไป เกิดจากกิจการมีภาระผูกพันจาก
การอนุมานที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น (ไม่ถือเป็ นต้ นทุนบริการในอดีต เนื่องจากข้ อสมมติในการ
ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยยอมให้ รวมส่วนเพิ่มนี้แล้ ว)
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98.3

98.4

98.5
99.

ประมาณการการปรับปรุงผลประโยชน์ท่เี ป็ นผลจากกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้แล้ วในงบการเงิน หากกิจการมีภาระผูกพันให้ ทาํ ตามเงื่อนไข
ที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุ มานนอกเหนือจากเงื่อนไข
ดังกล่าว) หรือที่เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ให้ ใช้ ส่วนเกินของโครงการเพื่อประโยชน์
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ แม้ ว่าผลประโยชน์ท่เี พิ่มขึ้นนี้ยังไม่ ได้ รับอย่ างเป็ นทางการ (ผล
ของภาระผู ก พั น ที่เ พิ่ ม ขึ้น นี้ คื อ ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั กคณิต ศาสตร์
ประกันภัย และไม่ถอื เป็ นต้ นทุนบริการในอดีต (ดูย่อหน้ าที่ 85.2))
การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ท่เี ป็ นสิทธิขาด เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท้งั นี้
ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ท่ปี รับปรุงหรือกําหนดขึ้นใหม่ (รายการนี้ไม่ถือเป็ น
ต้ นทุนบริการในอดีต เนื่องจากกิจการรับรู้ต้นทุนของผลประโยชน์ท่ปี ระมาณการขึ้นเป็ น
ต้ นทุนบริการปัจจุบันเมื่อให้ บริการแล้ ว) และ
ผลกระทบของการแก้ ไขโครงการ ซึ่งลดผลประโยชน์สาํ หรับการบริการในงวดอนาคต
(การลดขนาดโครงการลง)

เมื่อมีการกําหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ กิจการจัดทําตารางการตัดจําหน่ายต้ นทุน
บริการในอดีต ในทางปฏิบัติ อาจเป็ นการยากที่จะจัดทํารายละเอียดเพื่อระบุและนําไปใช้ กับการ
เปลี่ ย นแปลงตารางการตั ด จํา หน่ า ยสํา หรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่เ กิด ขึ้ นภายหลั ง ได้ นอกจากนี้
ผลกระทบมี แ นวโน้ ม จะมี ส าระสํา คั ญ ในกรณี ท่ีมี ก ารลดขนาดโครงการลง หรื อ การจ่ า ยชํา ระ
ผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้น กิจการจึงแก้ ไขตารางการตัดจําหน่ายต้ นทุนบริการในอดีตเมื่อเกิดการ
ลดขนาดโครงการหรือการจ่ายชําระผลประโยชน์

100. หากกิจการลดการจ่ ายผลประโยชน์ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ท่ีมีอยู่ ผลของภาระหนี้สินของ
โครงการผลประโยชน์ท่ลี ดลงนี้ให้ รับรู้เป็ นต้ นทุนบริการในอดีต (ที่ติดลบ) ตลอดระยะเวลาเฉลี่ยที่
เหลืออยู่จนกว่าส่วนของผลประโยชน์ท่ลี ดลงนี้จะเป็ นสิทธิขาดของพนักงาน
101. เมื่อกิจการลดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ท่มี ีอยู่ และขณะเดียวกันก็เพิ่มการ
จ่ายผลประโยชน์อ่นื ให้ กบั พนักงานคนเดียวกัน กิจการต้ องปฏิบัติกบั การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย
จํานวนการเปลี่ยนแปลงสุทธิ

การรับรูร้ ายการและวัดมูลค่า – สินทรัพย์โครงการ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
102. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการจะหักออกจากจํานวนเงินที่ต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามย่อหน้ าที่ 54 เมื่อสินทรัพย์โครงการไม่มีราคาตลาด ให้ กจิ การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการได้ ตัวอย่างเช่น ใช้ การคิดลดประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
ด้ วยอัตราคิดลดที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับทั้งสินทรัพย์โครงการ และระยะเวลาที่
ครบกําหนด หรือวันที่คาดว่ าจะจําหน่ ายสินทรัพย์เหล่ านั้น (หรือถ้ าไม่ มีระยะเวลาที่ครบกําหนด
อาจใช้ ช่วงเวลาโดยประมาณจนถึงวันชําระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง)
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103. สินทรัพย์โครงการไม่รวมถึงเงินสมทบที่กิจการที่เสนอรายงานยังไม่ ได้ จ่ายเข้ ากองทุน และไม่รวม
ตราสารการเงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ท่กี ิจการเป็ นผู้ออกและถือโดยกองทุน สินทรัพย์โครงการจะ
หักด้ วยหนี้สินของกองทุนที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน เช่ น เจ้ าหนี้การค้ า เจ้ าหนี้
อื่นๆ และหนี้สนิ ซึ่งเป็ นผลจากเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์
104. กรณีสินทรั พย์โครงการรวมกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข ซึ่งให้ ความคุ้ มครองที่มีจํานวนและ
จังหวะเวลาเท่ากับการจ่ายผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดตามโครงการ มูลค่ายุติธรรมของกรมธรรม์
ประกันภัย ดังกล่าวถือได้ ว่าคือมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 54
(ทั้งนี้หากจํานวนที่จะได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัยเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ เต็มจํานวน ต้ องนํามาหักออก
จากมูลค่ายุติธรรมนี้ด้วย)

สิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
104ก เมือ่ ปรากฏชัดเจนว่ากิจการอื่นจ่ ายชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพือ่ ชําระภาระผูกพัน
ตามโครงการประโยชน์ กิจการต้องรับรูส้ ิทธิที่จะได้รบั ชดเชยนั้นเป็ นสินทรัพย์แยกต่ างหาก
และให้กิจการวัดมู ลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าวด้วยมู ลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ในทุกกรณีอื่นนอกจากนี้ ให้
กิจการใช้แนวปฏิบตั ิกบั ทรัพย์สินนั้นในทางเดียวกันกับสินทรัพย์โครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วกับ
โครงการผลประโยชน์อาจแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็ นจํ านวนสุทธิหลังหักจํ านวนที่
จะได้รบั ชดเชยทีร่ บั รูแ้ ล้ว
104ข บางครั้งกิจการสามารถหากิจการอื่น เช่น กิจการประกันมาเป็ นผู้จ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด
เพื่อชําระภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์กไ็ ด้ กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไขที่นิยามไว้ ใน
ย่ อหน้ าที่ 7 ถือเป็ นสินทรัพย์โครงการ ให้ กิจการบันทึกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไขใน
ลักษณะเดียวกับสินทรัพย์โครงการอื่นๆ และต้ องไม่ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 104 ก (ดูย่อหน้ าที่ 39 ถึง
42 และย่อหน้ าที่ 104)
104ค หากกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ไม่ เ ข้ า คุ ณ สมบั ติ ข องกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ที่เ ข้ า เงื่ อ นไข กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินทรัพย์โครงการ ย่อหน้ าที่ 104ก ใช้ กบั กรมธรรม์ประเภทดังกล่าว
โดยกิจการรับรู้สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากและไม่
นําไปหักจากหนี้สนิ ของโครงการผลประโยชน์ท่รี ับรู้ตามย่อหน้ าที่ 54 ส่วนในกรณีอ่นื ๆ ให้ กจิ การ
ใช้ แนวปฏิบัติกบั สินทรัพย์น้ันในทางเดียวกันกับสินทรัพย์โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สนิ ของ
โครงการผลประโยชน์ท่รี ับรู้ตามย่อหน้ าที่ 54 จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) ภายในขอบเขตที่ผลกําไรหรือ
ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์ ป ระกัน ภัยสะสมสุทธิจ ากภาระผู กพั น ตาม
โครงการผลประโยชน์และจากสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งยังไม่ได้ รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 92
และ 93 โดยย่อหน้ าที่ 120ก(6.4) กําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยลักษณะโดยสรุปของความเกี่ยวข้ อง
ระหว่างสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 104ก ถึง 104ค
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
หนี้สนิ ที่รับรู้แล้ วในงบแสดงฐานะการเงิน

1,241
17
1,258

สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยที่สอดคล้ องตรงกับจํานวนและจังหวะเวลาของผลประโยชน์
ที่จะจ่ายตามโครงการ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับ 1,092
1,092
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้จาํ นวน 17 เป็ นผล
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิจากภาระผูกพันและจาก
สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชย
104ง ถ้ าสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยเกิดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่สอดคล้ องตรงกับจํานวนและจังหวะเวลาที่
จะจ่าย ผลประโยชน์ค้างจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้ โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยดังกล่าวถือได้ ว่าคือมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องตามที่กล่าวใน
ย่อหน้ าที่ 54 (โดยหักส่วนที่ไม่ใช่สทิ ธิท่จี ะได้ รับชดเชยได้ เต็มจํานวน)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
105. ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลแตกต่ างระหว่ างผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการและผลตอบแทนที่เกิดจริงจาก
สิน ทรั พ ย์ โ ครงการถื อ เป็ นผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกัน ภั ย ซึ่ ง จะรวมเข้ า กับ ผลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์
ประกั น ภั ย จากภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ เ พื่ อ คํา นวณจํา นวนสุ ท ธิ ท่ี จ ะนํา ไป
เปรียบเทียบกับจํานวนที่จาํ กัดไว้ ของร้ อยละ 10 ของขอบเขตตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 92
106. ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการกําหนดขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาด ณ ต้ นงวด ซึ่ง
เป็ นผลตอบแทนตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง ผลตอบแทนที่คาดไว้ จาก
สิน ทรั พย์โครงการนี้ สะท้ อนถึงการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พย์โครงการที่ถือ ไว้
ระหว่างงวดซึ่งเป็ นผลมาจากการจ่ายเงินสมทบจริงเข้ าสู่กองทุนและจ่ายผลประโยชน์จริงออกจาก
กองทุน
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 106
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการมีจาํ นวนเท่ากับ 10,000 และผล
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้มีจาํ นวนเป็ น
760 วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 โครงการจ่ายผลประโยชน์ไปจํานวน 1,900 และได้ รับเงิน
สมทบเข้ ามาจํานวน 4,900
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการมีจาํ นวนเท่ากับ 15,000 และ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มีจาํ นวนเป็ น 14,792 ผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพันสําหรับปี 25X1 มีจาํ นวนเป็ น
60 ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 กิจการที่รายงานจัดทําข้ อมูลประมาณการตามราคาตลาด ณ
วันที่ดังกล่าวดังนี้
ร้ อยละ
ดอกเบี้ยรับและรายได้ เงินปันผลหลังหักภาษีท่ตี ้ องจ่ายโดยกองทน
9.25
ผลกําไรที่รับร้ และยังไม่รับร้ ของสินทรัพย์โครงการ (หลังภาษี)
2.00
ต้ นทนค่าบริหาร
(1.00)
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้
10.25
สําหรับปี 25X1 ผลตอบแทนที่คาดไว้ และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการเป็ น
ดังนี้
ผลตอบแทนจากจํานวน 10,000 ที่ถอื ไว้ นาน 12 เดือนที่ร้อยละ 10.25
1,025
ผลตอบแทนจากจํานวน 3,000 ที่ถอื ไว้ นาน 6 เดือนที่ร้อยละ 5
(เทียบเท่ากับร้ อยละ 10.25 ต่อปี เมื่อคิดทบต้ นทุก 6 เดือน)
150
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการสําหรับ 25X1
1,175
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ ณ 31 ธันวาคม 25X1
หัก มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ ณ 1 มกราคม 25X1
หัก เงินสมทบที่ได้ รับ
บวก ผลประโยชน์ท่จี ่าย
ผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการ

15,000
(10,000)
(4,900)
1,900
2,000

ผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ (1,175) และผลตอบแทนที่เกิดจริง
จากสินทรัพย์โครงการ (2,000)
เป็ นผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจํานวน 825 ดังนั้น ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้มีจาํ นวน 1,525 (760 บวก 825 หัก 60) ตามย่อหน้ าที่ 92 จํานวนที่
จํากัดตามขอบเขตเท่ากับจํานวนไม่เกิน 1,500 (ค่าที่มากกว่าระหว่างร้ อยละ 10 ของ 15,000
หรือ ร้ อยละ 10 ของ 14,792) ในปี ถัดมา (25X2) กิจการรับรู้ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกําไรหรือขาดทุนจํานวน 25 (1,525 ลบด้ วย 1,500) หาร
ด้ วยอายุงานที่คาดว่าจะเหลืออยู่โดยเฉลี่ยของพนักงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการสําหรับปี 25X2 จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของ
ตลาด ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 สําหรับผลตอบแทนตลอดอายุท้งั หมดของภาระผูกพัน
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107. ในการกําหนดผลตอบแทนที่คาดไว้ และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการ กิจการหัก
ต้ นทุนการบริหารที่คาดไว้ นอกเหนือจากส่วนที่รวมในข้ อสมมติจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ในการวัดมูลค่าภาระผูกพัน

การรวมธุรกิจ
108. ในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกิดจากผลประโยชน์หลังจากออกจากงานโดยใช้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันรวมถึง
รายการต่อไปนี้ (แม้ ว่าผู้ขายจะยังไม่ได้ รับรู้รายการ ณ วันซื้อ)
108.1 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันซื้อ
(ไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตร้ อยละ10 หรือไม่)
108.2 ต้ นทุนบริการในอดีตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์หรือการนําโครงการมาใช้
ก่อนวันซื้อ และ
108.3 จํานวนซึ่งผู้ขายยังไม่ได้ รับรู้ตามแนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้เป็ นครั้งแรกตามย่อหน้ าที่ 155.2

การลดขนาดโครงการลงและการจ่ ายชําระผลประโยชน์
109. กิจการต้องรับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน์ของ
โครงการผลประโยชน์เมือ่ มีการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน์เกิดขึ้ น ผลกําไร
หรือขาดทุนนี้ ต้องประกอบด้วย
109.1 ผลการเปลีย่ นแปลงใดๆ ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
109.2 ผลการเปลีย่ นแปลงใดๆ ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
109.3 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้นทุน
บริการในอดีตทีเ่ กีย่ วข้องทีย่ งั ไม่ได้รบั รูม้ าก่อนตามย่อหน้าที่ 92 และ 96
110. ก่อนการคํานวณผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์ กิจการต้อง
วัดมู ลค่าภาระผูกพัน (และสินทรัพย์โครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) อีกครั้ง โดยใช้ขอ้ สมมติใน
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปั จจุ บนั (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
ปั จจุบนั และราคาตลาดปั จจุบนั อื่นๆ)
111. การลดขนาดโครงการลงเกิดขึ้นเมื่อกิจการกระทําตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังนี้
111.1 แสดงให้ เห็นถึงการผูกมัดอย่างชัดเจนว่าจะลดจํานวนของพนักงานตามโครงการลงอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ
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111.2 แก้ ไขเงื่อนไขของโครงการผลประโยชน์จนส่วนประกอบที่สาํ คัญของบริ การที่ได้ รับใน
อนาคตจากพนักงานปัจจุบันไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะได้ รับผลประโยชน์อกี ต่อไปหรือเข้ าเงื่อนไข
ที่จะได้ รับผลประโยชน์เพียงในสัดส่วนที่ลดลง
การลดขนาดของโครงการลงอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การปิ ดโรงงาน
การยกเลิกการดําเนินงาน การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ หรือมีการลดลงเท่ากับการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนในอนาคตที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ ายสําหรับการบริการในอดีต การลดขนาด
โครงการลงมักเชื่อมโยงกับการปรับโครงสร้ างของกิจการ ในกรณีเช่ นนี้ กิจการจึงบันทึกการลด
ขนาดโครงการลงในขณะที่มีการปรับโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ อง
111ก เมื่อการแก้ ไขโครงการทําให้ ผลประโยชน์ลดลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดการบริการในอนาคต คือ
การลดขนาดของโครงการลงเท่านั้น ผลกระทบของการลดการให้ บริการในอดีตถือเป็ นต้ นทุนบริการใน
อดีตติดลบ
112. การชําระผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกิจการทํารายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผู ก พั น จากการอนุ ม านหลั ง จากนั้ น ทั้ง หมดสํา หรั บ ผลประโยชน์ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดที่ใ ห้ ต าม
โครงการผลประโยชน์ เช่น เมื่อจ่ายเงินสดทั้งจํานวนโดยตรงหรือในนามของผู้เข้ าร่วมโครงการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสิทธิของผู้เข้ าร่วมโครงการที่จะได้ รับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ระบุไว้
113. ในบางกรณี กิจการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเป็ นการจัดหาเงินทุนให้ ผลประโยชน์ของพนักงาน
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดที่เ กี่ย วข้ อ งกับ บริ ก ารที่พ นั ก งานให้ ใ นงวดปั จ จุ บั น และงวดก่ อ น การซื้ อ
กรมธรรม์น้ันไม่ถือเป็ นการชําระผลประโยชน์หากกิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุมาน (ดูย่อหน้ าที่ 39) ที่จะต้ องจ่ายจํานวนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นถ้ าผู้รับประกัน
ไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานตามที่ระบุในกรมธรรม์ ย่อหน้ าที่ 104ก ถึง 104ง กําหนด
หลั ก การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า ของสิท ธิท่ีจ ะได้ รั บ ชดเชยตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ที่ไ ม่ จั ด เป็ น
สินทรัพย์โครงการ
114. การชําระผลประโยชน์เกิดขึ้นพร้ อมกับการลดขนาดโครงการลงหากมีการยกเลิกโครงการ โดยทําให้
มีการชําระภาระผูกพันและโครงการสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม การยกเลิกโครงการไม่ถือว่าเป็ นการลด
ขนาดโครงการลงหรือเป็ นการชําระผลประโยชน์หากโครงการดังกล่าวมีโครงการใหม่แทนโดยเสนอ
ผลประโยชน์ให้ ในสาระสําคัญเหมือนเดิม
115. เมื่อการลดขนาดโครงการลงนั้นเกี่ยวข้ องกับพนักงานเพียงบางคนในโครงการหรือทําให้ เกิดการ
ชําระภาระผูกพันเพียงบางส่วน ผลกําไรหรือขาดทุนให้ รวมต้ นทุนบริการในอดีตและผลกําไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้ (และจํานวนที่ยังไม่ได้
รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 155.2) ตามสัดส่วน โดยสัดส่วนนี้กาํ หนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของมูลค่าปัจจุบัน
ของภาระผู กพันก่อนและหลังการลดขนาดโครงการลงหรื อการชําระผลประโยชน์ นอกจากจะมี
วิธีการอื่นที่สมเหตุสมผลกว่า ตัวอย่างเช่นอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนําผลกําไรใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 49/62

การลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน์ของโครงการเดียวกันไปหักต้ นทุนบริการในอดีต
ที่ยังไม่ได้ รับรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับโครงการเดียวกันนั้นก่อน
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 115
กิจการยกเลิกส่วนงานปฏิบัติการส่วนงานหนึ่งและพนักงานของส่วนงานนั้นจะไม่ได้ รับผลประโยชน์
อีกต่อไป เหตุการณ์ดังกล่ าวถือว่าเป็ นการลดขนาดโครงการลงโดยไม่ ชาํ ระผลประโยชน์ การใช้ ข้อ
สมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ปัจจุบันและราคาตลาดปัจจุบันอื่นๆ) ทันทีก่อนการลดขนาดโครงการลง กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จาํ นวน 1,000 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
จํานวน 820 และผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้
รับรู้อกี 50 กิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรกในปี ก่อนทําให้ จาํ นวนหนี้สนิ
สุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 100 และกิจการเลือกรับรู้รายการตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตามย่อหน้ าที่ 155.2)
การลดขนาดโครงการลงนี้ทาํ ให้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันลดลงจํานวน 100 เหลือ 900
จํานวนร้ อยละ 10 (100/1000) ของผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ยังไม่ได้ รับรู้และจํานวนที่เกิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้งแรกที่ยังไม่ได้ รับรู้
เกี่ยวข้ องกับส่วนของภาระผูกพันซึ่งลดลงจากการลดขนาดโครงการลง ดังนั้น ผลของการลดขนาด
โครงการลงมีดังนี้
ก่อนการลด
ผลกําไรจากการ หลังการลด
ขนาดโครงการ
ขนาดโครงการลง
ลดขนาด
โครงการลง
ลง
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน

1,000

(100)

900

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ

(820)

-

(820)

180

(100)

80

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้

50

(5)

45

จํานวนที่เกิดจากการนํามาตรฐานบัญชี
ฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้งแรกที่ยังไม่ได้ รับรู้
(100*4/5)
หนี้สนิ สุทธิท่รี ับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน

(80)

8

(72)

150

(97)

53
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การนําเสนอข้อมูล
การหักกลบ
116. กิจการจะหักกลบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งกับหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับอีกโครงการ
หนึง่ ได้ ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามทุกข้อต่อไปนี้
116.1 กิจการมีสิทธิที่จะบังคับได้ตามกฎหมายที่จะใช้ส่วนเกินดุลในโครงการหนึ่งไปชําระ
ภาระผูกพันอีกโครงการหนึง่
116.2 กิจการมีเจตนาทีจ่ ะชําระภาระผูกพันตามทีแ่ สดงด้วยยอดสุทธิ หรือจะรับรูส้ ่วนเกินดุล
ในโครงการหนึง่ และชําระภาระผูกพันตามโครงการอื่น ในเวลาเดียวกัน
117. หลั ก เกณฑ์ก ารหั ก กลบนั้ น ไม่ แ ตกต่ า งกับ หลั ก เกณฑ์ท่ีใ ช้ ส ํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 107 เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่ องมือทาง
การเงิน

การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
118. บางกิจการแยกสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สนิ หมุนเวียนออกจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สนิ
ไม่หมุนเวียน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ระบุว่ากิจการต้ องแยกส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน
ประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน

องค์ประกอบทางการเงินของต้นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงาน
119. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ระบุว่ากิจการต้ องแสดงต้ นทุนบริการปัจจุบัน ต้ นทุนดอกเบี้ย และ
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการเป็ นองค์ประกอบของรายการหนึ่งในส่วนของรายได้
หรือค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือไม่

การเปิ ดเผยข้อมูล
120. กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ช่ ว ยให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ลัก ษณะโครงการ
ผลประโยชน์และผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงของโครงการดังกล่าวระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี
120ก กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับโครงการผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายการบัญชีของกิจการสําหรับการรับรูผ้ ลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(2) คําอธิบายโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับประเภทของโครงการ
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(3) การกระทบยอดต้นงวดและปลายงวดของมู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์โดยแสดงแยกตามผลกระทบในระหว่างงวดที่เกิดจากรายการต่างๆ (ถ้า
สามารถปฏิบตั ิได้) ดังต่อไปนี้
(3.1) ต้นทุนบริการปั จจุบนั
(3.2) ต้นทุนดอกเบี้ ย
(3.3) จํ านวนทีผ่ ูร้ ่วมโครงการจ่ ายสมทบ
(3.4) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(3.5) ผลการเปลี่ย นแปลงอัต ราแลกเปลี่ย นที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศสํ า หรับ
โครงการซึ่งวัดมูลค่าในสกุลเงินทีแ่ ตกต่างจากสกุลเงินทีก่ ิจการใช้รายงาน
(3.6) ผลประโยชน์ทีจ่ ่ ายแล้ว
(3.7) ต้นทุนบริการในอดีต
(3.8) การรวมธุรกิจ
(3.9) การลดขนาดโครงการลง
(3.10) การชําระผลประโยชน์ของโครงการ
(4) การวิ เ คราะห์ภาระผู ก พันตามโครงการผลประโยชน์โดยแยกเป็ นจํ านวนที่เ กิ ดจาก
โครงการที่ไม่ ได้จัดเป็ นกองทุ นทั้งหมดกับโครงการที่จัดตั้งเป็ นกองทุ นทั้งหมดหรื อ
บางส่วน
(5) การกระทบยอดคงเหลื อ ต้น งวดและปลายงวดของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์
โครงการและของสิทธิ ที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 104ก โดย
แยกตามผลกระทบ ในระหว่ า งงวดที่ เ กิ ด จากรายการ (ถ้า สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้)
ดังต่อไปนี้
(5.1) ผลตอบแทนทีค่ าดไว้จากสินทรัพย์โครงการ
(5.2) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(5.3) ผลการเปลี่ย นแปลงอัต ราแลกเปลี่ย นที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศสํ า หรับ
โครงการ ซึ่งวัดมูลค่าในสกุลเงินทีแ่ ตกต่างจากสกุลเงินทีก่ ิจการใช้รายงาน
(5.4) จํ านวนทีน่ ายจ้างจ่ ายสมทบ
(5.5) จํ านวนทีผ่ ูร้ ่วมโครงการจ่ ายสมทบ
(5.6) ผลประโยชน์ทีจ่ ่ ายแล้ว
(5.7) การรวมธุรกิจ
(5.8) การชําระผลประโยชน์ของโครงการ
(6) การกระทบยอดมู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่
120ก (3) และมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการตามย่อหน้าที่ 120ก (5) ไปยัง
สินทรัพย์และหนี้ สินที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินโดยแยกแสดงรายการดังนี้ เป็ นอย่าง
น้อย
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(6.1) ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สุทธิทีย่ งั ไม่รบั รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 92)
(6.2) ต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 96)
(6.3) จํ านวนเงินทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ เนือ่ งจากขอบเขตในย่อหน้าที่ 58.2
(6.4) มู ลค่ ายุติธรรมของสิทธิ ที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตามย่ อ หน้า ที่ 104ก (พร้อ มคํ า อธิ บ ายโดยย่ อ ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชยและภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้อง)
(6.5) จํ านวนเงินอื่นๆ ทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
(7) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับรายการแต่ละรายการ และบรรทัดที่
รายการค่าใช้จ่ายเหล่านั้นรวมอยู่ ดังนี้
(7.1) ต้นทุนบริการปั จจุบนั
(7.2) ต้นทุนดอกเบี้ ย
(7.3) ผลตอบแทนทีค่ าดไว้จากสินทรัพย์โครงการ
(7.4) ผลตอบแทนที่คาดไว้ของสิทธิที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่
104ก
(7.5) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(7.6) ต้นทุนบริการในอดีต
(7.7) ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน์
(7.8) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหน้าที่ 58.2
(8) จํ านวนเงินทั้งหมดทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของรายการแต่ละรายการต่อไปนี้
(8.1) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
(8.2) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหน้าที่ 58.2
(9) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมที่รบั รู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับกิจการที่รบั รูผ้ ลกําไรและขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามย่อหน้าที่ 93ก
(10) ร้อยละหรื อจํ านวนเงิ นของประเภทสินทรัพย์ที่สําคัญที่เ ป็ นส่ วนประกอบของมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการทั้งหมด โดยประเภทหลักของสินทรัพย์โครงการต้อง
รวมถึง (แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะ) ตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์
อื่นทั้งหมด เป็ นต้น
(11) จํ านวนเงินทีร่ วมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ สําหรับ
(11.1) เครือ่ งมือทางการเงินแต่ละประเภทของกิจการนั้น
(11.2) อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ทีก่ ิจการครอบครองหรือสินทรัพย์อื่นทีก่ ิจการใช้
(12) คําอธิบายเกณฑ์ที่ใช้กําหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้โดยรวมทั้งหมดจากสินทรัพย์
ซึ่งรวมถึงผลกระทบของสินทรัพย์โครงการแต่ละประเภททีส่ ําคัญ
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(13) ผลตอบแทนจริงจากสินทรัพย์โครงการ และผลตอบแทนจริงของสิทธิที่จะได้รบั ชดเชย
ทีร่ บั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ตามย่อหน้า 104ก
(14) ข้อ สมมติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ที่ ใ ช้ ณ วัน สิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน (ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้) ซึ่งรวมทั้ง
(14.1) อัตราคิดลด
(14.2) อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการสําหรับงวดที่เสนอในงบ
การเงิน
(14.3) อัตราผลตอบแทนทีค่ าดไว้จากสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชยทีร่ บั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
สําหรับงวดทีน่ าํ เสนอในงบการเงินตามย่อหน้าที่ 104ก
(14.4) อัตราการเพิม่ ของเงินเดือนทีค่ าดไว้ (และอัตราทีค่ าดไว้ของการเปลีย่ นแปลง
ในดัชนีหรือตัวแปรอื่นๆ ที่ระบุในเงื่อนไขที่เป็ นทางการหรือเงื่อนไขจากการ
อนุมานของโครงการทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์สําหรับการเพิม่ ผลประโยชน์ในอนาคต)
(14.5) อัตราแนวโน้มต้นทุนการรักษาพยาบาล
(14.6) ข้อสมมติ ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอื่นๆ ที่เป็ น
สาระสําคัญทีน่ าํ มาใช้
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่ละ
รายการในรู ปค่ าสัมบู รณ์ (เช่ น ร้อยละที่เป็ นค่าสัมบู รณ์) และไม่เปิ ดเผยเพียงผล
แตกต่างระหว่างร้อยละหรือตัวแปรอื่นๆ
(15) ผลกระทบของร้อยละ 1 ที่เพิ่มขึ้ นและที่ลดลงของอัตราแนวโน้มต้นทุ นค่ า
รักษาพยาบาล ทีส่ มมติขึ้น โดยแสดงผลกระทบต่อ
(15.1) ยอดรวมของส่วนประกอบที่เป็ นต้นทุนบริการปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ ยของ
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานสุทธิในแต่ละงวดและ
(15.2) ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สะสมของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์การเปิ ดเผยข้อมู ลนี้ ต้องสมมติให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ สําหรับโครงการที่
ดําเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะเงินเฟ้ อสู ง ให้เปิ ดเผยผลกระทบของร้อยละที่
เพิ่มขึ้ นหรื อลดลงของอัตราแนวโน้มต้นทุนค่ ารักษาพยาบาลที่สมมติ ขึ้นซึ่ งมีค่าโดย
สาระสําคัญเท่ากับผลกระทบร้อยละ 1 ในสภาพแวดล้อมทีม่ ีภาวะเงินเฟ้ อตํา่
(16) จํ านวนเงินทุกข้อต่อไปนี้ สําหรับงวดประจํ าปี ปั จจุบนั และงวด 4 ปี ก่อน
(16.1) มู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ มู ลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการและส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการ
(16.2) การปรับปรุงตามประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้ นจาก
(16.2.1)
หนี้ สินโครงการซึ่งแสดงเป็ นจํ านวนเงินหรือร้อยละของหนี้ สิน
โครงการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ
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(16.2.2)

สิ น ทรัพ ย์โ ครงการแสดงเป็ นจํ า นวนเงิ น หรื อ ร้อ ยละของ
สินทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(17) ประมาณการที่ดีที่สุดของนายจ้างทันทีที่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสําหรับ
เงิ น ที่ ค าดว่ า จะต้อ งจ่ า ยสมทบเข้า โครงการระหว่ า งงวดปี ที่เ ริ่ม หลัง รอบระยะเวลา
รายงาน
121. ในย่อหน้ าที่ 120ก (2) กําหนดให้ อธิบายลักษณะทั่วไปของประเภทของโครงการ คําอธิบาย
ดังกล่าวควรแยกแสดงโครงการบํานาญจากเงินเดือนคงที่ออกจากโครงการบํานาญจากเงินเดือน
เดือนสุดท้ าย และออกจากโครงการรักษาพยาบาลของพนักงานหลังออกจากงาน นอกจากนี้
คําอธิบายของโครงการควรรวมถึง วิธีปฏิบัติ ที่ไม่ เป็ นทางการที่ทาํ ให้ เกิดภาระผูกพั นจากการ
อนุมานที่รวมในการวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้ าที่ 52 โดยไม่
กําหนดให้ ลงรายละเอียดมากกว่านี้
122. เมื่อกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่ าหนึ่งโครงการ การเปิ ดเผยข้ อมูลอาจทําในยอดรวม
โดยแยกแต่ละโครงการ หรือเปิ ดเผยเป็ นกลุ่มตามรูปแบบที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สดุ เกณฑ์
ดังต่อไปนี้อาจจะเป็ นประโยชน์ในการแยกกลุ่ม
122.1 ที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของโครงการ เช่น แยกโครงการในประเทศจากโครงการต่างประเทศ
หรือ
122.2 ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างเป็ นสาระสําคัญ เช่น แยกแสดงโครงการบํานาญ
จากเงินเดือนคงที่ จากโครงการบํานาญตามเงินเดือนเดือนสุดท้ าย และจากโครงการ
รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
เมื่อกิจการเปิ ดเผยข้ อมูลแบบยอดรวมของกลุ่มของโครงการกิจการ อาจทําในรูปแบบของค่าเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักหรือเปิ ดเผยเป็ นช่วงที่แคบโดยเปรียบเทียบ
123. ในย่อหน้ าที่ 30 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้ างที่ต้อง
ปฏิบัติเสมือนเป็ นโครงการสมทบเงิน
124. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เกี่ยวกับ
124.1 รายการเกี่ย วกับ บุ ค คลหรื อ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน ที่มี กับ โครงการผลประโยชน์ ข อง
พนักงานหลังออกจากงาน และ
124.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับผู้บริหารสําคัญ
125. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณ
การหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
126. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้ วยรายการต่างๆ เช่น
126.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้ รับผลตอบแทน เช่ น การให้ ลางานระยะยาวหลังจากทํางาน
เป็ นระยะเวลานาน การลาในปี ที่เว้ นจากการทํางาน เป็ นต้ น
126.2 ผลประโยชน์จากการทํางานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์จากการทํางานเป็ นระยะ
เวลานานอื่นๆ
126.3 ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับความทุพพลภาพระยะนาน
126.4 ส่วนแบ่งกําไรและโบนัสที่จะจ่ายเป็ นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่า หลังจากสิ้นงวดที่
พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง และ
126.5 ผลตอบแทนที่จะจ่ายเป็ นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่าหลังจากสิ้นงวดที่ได้ มีสทิ ธิได้ รับ
127. การวัดมูลค่าของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มักไม่มีระดับของความไม่แน่นอนเหมือน
กรณีการวัดมูลค่าผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกจากนี้การเริ่มนํามาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานมักไม่ทาํ ให้ เกิดต้ นทุนบริการในอดีตอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ด้ ว ยเหตุ น้ ี มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ จึ ง ต้ อ งการให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารบั ญ ชี อ ย่ า งง่ า ยสํา หรั บ บั น ทึ ก
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน วิธีน้ ีแตกต่ างจากการบัญชีท่ีใช้ สาํ หรับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน ดังนี้
127.1 รับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที และ
ต้ องไม่นาํ เรื่องขอบเขตมาใช้
127.2 รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตทั้งหมดทันที

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
128. จํ านวนที่รบั รู เ้ ป็ นหนี้ สินสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานต้องเป็ นยอดรวมสุทธิ
ของจํ านวนต่อไปนี้
128.1 มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (ดู ย่อ
หน้าที่ 64)
128.2 หัก ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์โ ครงการ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(ถ้ามี) ซึ่งจะใช้ในการชําระภาระผูกพันโดยตรง (ดูย่อหน้าที่ 102 ถึง 104)
กิจการต้องปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 91 โดยไม่รวมย่อหน้าที่ 54 และ 61 ในการวัดมูลค่า
หนี้ สิน และปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 104ก ในการรับรูแ้ ละวัดมูลค่าสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
129. กิจการต้องรับรูย้ อดรวมสุทธิของจํ านวนต่อไปนี้ สําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
เป็ นค่าใช้จ่าย หรือรายได้ (ขึ้ นอยู่กบั ย่อหน้าที่ 58) เว้นแต่มีมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ
กําหนดหรืออนุญาตให้รวมเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
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129.1 ต้นทุนบริการปั จจุบนั (ดู ย่อหน้าที่ 63 ถึง 91)
129.2 ต้นทุนดอกเบี้ ย (ดูย่อหน้าที่ 82)
129.3 ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 105 ถึง 107) และ
จากสิทธิทีจ่ ะได้รบั ชดเชยทีร่ บั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 104ก)
129.4 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งต้อง
รับรูท้ นั ที)
129.5 ต้นทุนบริการในอดีต (ซึ่งต้องรับรูท้ นั ที)
129.6 ผลกระทบจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 109
และ 110)
130. รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้ แก่ ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับความ
ทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน ถ้ าระดับของผลประโยชน์ข้ นึ อยู่กบั ระยะเวลาของการบริการ ภาระ
ผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้ บริการแล้ ว การวัดมูลค่าของภาระผูกพันนั้นต้ องสะท้ อนความเป็ นไป
ได้ ท่จี ะต้ องจ่ายเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะต้ องจ่าย ถ้ าระดับของผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานที่
ทุพพลภาพทุกรายเท่ากันโดยไม่คาํ นึงถึงจํานวนปี ที่ให้ บริการ กิจการจะต้ องรับรู้ต้นทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของผลประโยชน์น้ันเมื่อมีเหตุการณ์ท่เี ป็ นสาเหตุของความทุพพลภาพระยะยาวเกิดขึ้น

การเปิ ดเผยข้อมูล
131. แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานอย่างเจาะจง มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกําหนดให้ เปิ ดเผย เช่น เมื่อค่าใช้ จ่ายซึ่ง
เป็ นผลจากผลประโยชน์ดังกล่ าวมีสาระสําคัญที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กําหนดให้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานสําหรับผู้บริหารสําคัญ

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างแยกจากผลประโยชน์
อื่นของพนักงาน เพราะเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้ เกิดภาระผู กพันขึ้นนั้นคือการเลิกจ้ างมากกว่ าเกี่ยวกับ
บริการที่พนักงานให้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 57/62

การรับรูร้ ายการ
133. กิจการต้องรับรูผ้ ลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างเป็ นหนี้ สินและค่าใช้จ่ายต่อเมือ่ กิจการแสดงให้เห็นว่า
ผูกพันตามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้ เท่านั้น ดังนี้
133.1 ยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ
133.2 ให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างซึ่ งเป็ นผลมาจากการให้ขอ้ เสนอเพื่อสนับสนุ นให้มีการ
ออกจากงาน โดยสมัครใจ
134. กิจการจะแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกิจการมีโครงการที่
เป็ นทางการอย่างละเอียดสําหรับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิกโครงการนั้น
โดยอย่างน้อยทีส่ ุดรายละเอียดของโครงการต้องรวมถึงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
134.1 สถานที่ หน่วยงาน และจํ านวนพนักงานโดยประมาณทีจ่ ะเลิกจ้าง
134.2 ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างสําหรับงานแต่ละระดับหรือแต่ละหน้าทีง่ าน และ
134.3 กําหนดเวลาที่จะนําโครงการไปปฏิ บตั ิซึ่งงานนําไปปฏิ บตั ิควรจะเริ่มอย่างรวดเร็ว
ที่สุดเท่ าที่สามารถทําได้และระยะเวลาที่จะดําเนินการให้เสร็จสมบู รณ์ไม่ควรนาน
เกินไป เพือ่ ไม่ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญต่อโครงการได้
135. กิจการอาจผูกมัดโดยกฎหมาย สัญญาหรือข้ อตกลงอื่นๆ กับพนักงานหรือตัวแทนของพนักงาน
หรื อผูกมัดตามภาระผูกพันจากการอนุ มานที่มีพ้ ืนฐานจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ประเพณีหรื อ
ความประสงค์ ท่ีจ ะปฏิบั ติ อ ย่ า งเท่ า เทีย มกัน ในการที่จ ะจ่ า ย (หรื อ ให้ ผ ลประโยชน์ อ่ืน ๆ) แก่
พนักงานเมื่อสิ้นสุดการจ้ างงานการจ่ายดังกล่าวถือเป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง ผลประโยชน์เมื่อ
เลิกจ้ างมักจ่ายเป็ นเงินก้ อนทั้งจํานวนแต่บางครั้งจะรวมถึง
135.1 การให้ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหรือผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพิ่มเติม ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
135.2 เงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่กาํ หนด หากพนักงานไม่ ได้ ให้ บริการที่ให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อกิจการอีกต่อไป
136. ผลประโยชน์ของพนักงานบางลักษณะเป็ นรายการที่จะจ่ายโดยไม่คาํ นึงถึงสาเหตุในการลาออกของ
พนักงาน ลักษณะการจ่ ายผลประโยชน์ดังกล่ าวมีความแน่ นอน (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ท่จี ะให้ สิทธิ
ขาดหรือการให้ บริการขั้นตํ่า) แต่จังหวะเวลาของการจ่ายยังไม่แน่นอน แม้ ว่าในบางประเทศจะ
เรียกผลประโยชน์เหล่ านี้ว่าค่ าตอบแทนจากการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณจากการเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง กิจการ
จึงต้ องปฏิบัติเช่ นเดียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน บางกิจการให้ ระดับของผลประโยชน์
สําหรับการเลิกจ้ างโดยสมัครใจตามความต้ องการของพนักงาน (ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้ วถือเป็ น
ผลประโยชน์ หลั งออกจากงาน)
ตํ่ากว่ าผลประโยชน์ จากการเลิกจ้ า งที่บั งคับโดยกิจการ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะจ่ายเนื่องจากการบังคับให้ ออกจากงานถือเป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
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137. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างไม่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อกิจการ จึงต้ องรับรู้
เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
138. เมื่อกิจการรั บรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง กิจการอาจต้ องพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหรือโครงการผลประโยชน์อ่นื ของพนักงานด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 109)

การวัดมูลค่า
139. เมื่อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างครบกําหนดจ่ ายมากกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา
รายงานให้กิจการคิดลดผลประโยชน์ดงั กล่าวตามอัตราคิดลดทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 78
140. ในกรณีที ่ม ีก ารให้ข อ้ เสนอเพื ่อ สนับ สนุ น การลาออกโดยสมัค รใจของพนัก งานที ่เ ป็ น
แรงงานส่ว นเกิน การวัด มู ล ค่ า ของผลประโยชน์เ มื่อ เลิ ก จ้า งนั้น ต้อ งกํ า หนดตามจํ า นวน
พนักงานทีค่ าดว่าจะรับข้อเสนอ

การเปิ ดเผยข้อมูล
141. เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจํานวนพนักงานที่จะรับข้ อเสนอผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างจะทําให้
เกิดหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นเว้ นแต่ระดับความเป็ นไปได้ ท่จี ะต้ องจ่ายเงินออกไปเพื่อชําระผลประโยชน์เป็ นไปได้ ยาก
142. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดให้ กจิ การ
ต้ องเปิ ดเผยลักษณะและจํานวนของค่าใช้ จ่ายหากมีสาระสําคัญ ผลประโยชน์จากการเลิกจ้ างอาจ
ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่จาํ เป็ นจะต้ องเปิ ดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดดังกล่าว
143. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างของผู้บริหารสําคัญตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 24(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
144.–152. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
153. ในส่วนนี้ได้ ระบุแนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงสําหรับโครงการผลประโยชน์ เมื่อกิจการได้ นาํ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรกสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ กิจการต้ องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
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154. เมื่อนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาใช้ครั้งแรก กิจการต้องกําหนดมู ลค่ าหนี้ สินในช่ วงการ
เปลีย่ นแปลงสําหรับโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น โดย
154.1 มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน (ตามย่อหน้าที่ 64) ณ วันทีน่ าํ มาตรฐานการบัญชีมาใช้
154.2 ลบด้วยมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) ณ วันที่มีการนํามาตรฐานการ
บัญชีมาใช้ ซึ่งเป็ นแหล่งที่จ่ายชําระภาระผูกพันของผลประโยชน์โดยตรง (ดู ย่อหน้าที่
102 ถึง 104)
154.3 ลบด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีต่ อ้ งรับรูใ้ นงวดต่อไป ตามย่อหน้าที่ 96
155. ถ้าหนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนี้ สินที่จะรับรู ้ ณ วันที่เดียวกันตามนโยบายบัญชี
เดิมของกิจการ กิจการต้องเลือกแนวทางที่จะเพิม่ หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์โดยเพิก
ถอนไม่ได้ ตามย่อหน้าที่ 54 ดังนี้
155.1 รับรูโ้ ดยทันที ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย
บัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หรือ
155.2 รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นาํ มาตรฐานการ
บัญชีนี้ มาใช้ หากกิจการเลือกปฏิบตั ิตามแนวทางนี้ กิจการต้อง
155.2.1 นําข้อจํ ากัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 58.2 มาใช้ในการวัดมู ลค่าของ
สินทรัพย์ใดๆ ทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
155.2.2 เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเกีย่ วกับ (1) จํ านวนที่
เพิม่ ขึ้ นทีย่ งั ไม่ได้รบั รู ้ และ (2) จํ านวนทีร่ บั รูใ้ นงวดปั จจุบนั
155.2.3 จํ ากัดการรับรู ผ้ ลกําไรจากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดขึ้ นภายหลังไว้ (ยกเว้นต้นทุนบริการในอดีตที่ติดลบ)
ดังนี้ หากจะรับรูผ้ ลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยตามย่อหน้าที่ 92 และ 93 กิจการต้องรับรูผ้ ลกําไรนั้นได้
มากเท่ า กับ ผลกํ า ไรจากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รบั รู ส้ ะสมสุทธิ (ก่อนการรับรู ผ้ ลกําไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น) ที่เกินกว่าส่วนของ
หนี้ สินในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีย่ งั ไม่ได้รบั รู ้ และ
155.2.4 รวมถึงส่ วนที่เกี่ยวข้องของหนี้ สินในช่ วงการเปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่ ได้
รับรู ใ้ นการวัดมู ลค่าผลกําไรหรือขาดทุนภายหลังที่เกิดจากการชําระ
ผลประโยชน์หรือการลดขนาดโครงการลง
ถ้าหนี้ สินในช่ วงการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าหนี้ สินที่ควรรับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายบัญชี
เดิมของกิจการ กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงนั้นทันทีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรือ่ ง นโยบายบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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156. เมื่อนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจะ
รวมทั้งผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในงวดก่อนแม้ ว่าจะอยู่ในขอบเขตร้ อยละ 10 ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 92
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 154 ถึง 156
ณ 31 ธันวาคม 2541 งบแสดงฐานะการเงินของกิจการรวมหนี้สนิ เงินบํานาญไว้ 100 ณ วันที่ 1
มกราคม 2542 กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ โดยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ น 1,300 และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการเป็ น 1,000 วันที่
1 มกราคม 2536 กิจการได้ ปรับปรุงเงินบํานาญ (ต้ นทุนสําหรับผลประโยชน์ท่ยี ังไม่ได้ เป็ นสิทธิ
ขาด คือ 160 และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่ดังกล่าวจนกระทั่งมีสทิ ธิขาด คือ
10 ปี )
ผลกระทบในช่วงการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1,300
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ
(1,000)
หัก ต้ นทุนบริการในอดีตที่จะรับรู้ในงวดหลัง (160 X 4/10)
(64)
หนี้สนิ ในช่วงการเปลี่ยนแปลง
236
หนี้สนิ ที่รับรู้แล้ ว
100
หนี้สนิ ที่เพิ่มขึ้น
136
กิจการอาจเลือกรับรู้จาํ นวนที่เพิ่ม 136 ทันทีหรือภายใน 5 ปี ก็ได้ แต่การเลือกนั้นไม่สามารถเพิก
ถอนได้
ณ 31 ธันวาคม 2542 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการบัญชีน้ ีคือ 1,400 และ
มูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์โครงการคือ 1,050
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้ต้ังแต่วันที่มีการใช้ มาตรฐานการบัญชีน้ ีคือ 120
อายุงานเฉลี่ยที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้ าร่วมโครงการคือ 8 ปี กิจการเลือกใช้ นโยบาย
การรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดโดยทันที
ตามที่อนุญาตในย่อหน้ าที่ 93
ผลกระทบของข้ อจํากัดในย่อหน้ าที่ 155.2.3 เป็ นดังนี้
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้ 120
ส่วนของหนี้สนิ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้ รับรู้ (136*4/5)
(109)
กําไรที่รับรู้ได้ มากที่สดุ (ตามย่อหน้ าที่ 155.2.3)
11
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วันถือปฏิบตั ิ
157. มาตรฐานการบัญชีน้ ีให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และสนับสนุนให้ ถอื ปฏิบัติได้ ก่อนบังคับใช้
158. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
159.–159ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
160. กิจการต้ องปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง นโยบายบั ญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ซึ่งกําหนดให้ ใช้ การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีโดยใช้
วิธีปรับย้ อนหลัง ยกเว้ นกิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนที่กาํ หนดตามย่อหน้ าที่ 120ก (16) โดยกิจการ
ต้ องปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่ านี้ด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปเมื่อเริ่มนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาใช้ ตามย่อหน้ าที่ 120ก
161. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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