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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง  

ผลประโยชนข์องพนกังาน  

 

 

คาํแถลงการณ ์

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IAS 19 : Employee Benefits (Bound volume 2012 

Consolidate without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงย่อหน้า 117 158 และ 

161 และยกเลิกย่อหน้า 155.3 และ 155.4 

 

 
 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 2/62 

 

สารบญั 

 

 ย่อหนา้ที่ 

บทนาํ 

วตัถุประสงค ์

บทนาํ 1 – บทนาํ 13 

ขอบเขต  1-6 

คํานิยาม  7 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 8-23 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  10-22 

ผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน 10 

สทิธกิารลางานในระยะสั้นที่ได้รับค่าตอบแทน 11-16 

โครงการส่วนแบ่งกาํไรและโครงการโบนัส 17-22 

การเปิดเผยขอ้มูล 23 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – ความแตกต่างระหว่างโครงการ

สมทบเงินทีก่าํหนดไวแ้ละโครงการผลประโยชนที์ก่าํหนดไว ้

 

24-42 

โครงการของกลุ่มนายจา้ง 29-33 

โครงการผลประโยชนท่ี์กําหนดไวท่ี้กิจการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต ้

การควบคุมเดียวกนัร่วมรบัความเสีย่ง 

  

34-34ข 

โครงการระดบัภาครฐั 36-38 

ผลประโยชนท่ี์มีการประกนั 39-42 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่าํหนดไว ้ 43-47 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  44-45 

การเปิดเผยขอ้มูล  46-47 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที์ก่าํหนดไว ้ 48-119 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 49-62 

การบัญชีสาํหรับภาระผูกพันจากการอนุมาน 52-53 

งบแสดงฐานะการเงิน 54-60 

กาํไรหรือขาดทุน 61-62 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า – มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 

ผลประโยชนท่ี์กําหนดไวแ้ละตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

 

63-101 

วิธกีาํหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย

การจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดการบริการ 

64-66 

67-71 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 3/62 

 

 ย่อหนา้ที่ 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 72-77 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย–

อตัราคิดลด 

 

78-82 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 

เงินเดือน ผลประโยชน์ และค่ารักษาพยาบาล 

 

83-91 

ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 92-95 

ต้นทุนบริการในอดีต  96-101 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า - สินทรพัยโ์ครงการ 102-107 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ 102-104 

สทิธทิี่จะได้รับชดเชย 104ก-104ง 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โครงการ 105-107 

การรวมธุรกิจ 108 

การลดขนาดโครงการลงและการจ่ายชําระผลประโยชน ์ 109-115 

การนาํเสนอขอ้มูล 116-119 

การหักกลบ 116-117 

การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 118 

องค์ประกอบทางการเงินของต้นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงาน 119 

การเปิดเผยขอ้มูล 120-125 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน 126-131 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 128-130 

การเปิดเผยขอ้มูล 131 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 132-143 

การรบัรูร้ายการ 133-138 

การวดัมูลค่า 139-140 

การเปิดเผยขอ้มูล 141-143 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 153-156 

วนัถอืปฏิบติั  157-161 

  

  

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 4/62 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 161 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนว

ปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผดิพลาด 
 

บทนาํ   

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลโดยนายจ้างสาํหรับ

ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ใช้กับการรายงานของโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน) 

บทนาํ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นสําหรับพนักงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม เงินที่จ่ายสาํหรับการลาหยุดพักผ่อนประจาํปีและการลาป่วย ส่วนแบ่ง

กาํไรและโบนัส (หากจ่าย ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวด) และผลประโยชน์ที่ไม่

เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานปัจจุบัน (ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ 

และสนิค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอดุหนุน)  

2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บาํนาญ ผลประโยชน์อื่นเม่ือออกจากงาน ประกัน

ชีวิต หลังออกจากงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการ

ทาํงานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายสาํหรับการหยุดทาํงาน ผลประโยชน์จาก

การทาํงานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการทาํงานเป็นระยะเวลานาน 

ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน รวมส่วนแบ่งกาํไร โบนัส และ

ค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้า หากมีการจ่ายภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจาก

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

2.4 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

บทนาํ 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้กิจการรับรู้ ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเม่ือ

พนักงานได้ให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ดังกล่าว 

บทนาํ 4 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว้ หรือโครงการ  

ผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้แนวปฏบิัติที่เป็นการเฉพาะในการ

จัดประเภท โครงการของกลุ่มนายจ้าง โครงการระดับภาครัฐ และโครงการที่มีการประกัน

ผลประโยชน์ 
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บทนาํ 5 ภายใต้โครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว้ กิจการมีการจ่ายเงินสมทบเป็นจํานวนแน่นอนให้

กจิการซ่ึงแยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการ

อนุมาน ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมหากกองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรัพย์เพียงพอที่จะ

จ่ายผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกบับริการซ่ึงพนักงานได้ให้บริการใน

งวดปัจจุบันและงวดก่อน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการรับรู้ เงินสมทบที่จ่ายเข้า

โครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว้เม่ือพนักงานได้ให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสมทบ

ดังกล่าว 

บทนาํ 6  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นทั้งหมดถือเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้อาจยังไม่ได้มีการเตรียมเงินกองทุนหรืออาจจะมีการเตรียม

เงินกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการ 

6.1 บันทึกบัญชีทั้งภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานใดๆ ที่เกิด

จากการ ดาํเนินการของกจิการ 

6.2 กาํหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้และมูลค่ายุติธรรม

ใดๆ ของสนิทรัพย์โครงการอย่างเพียงพอเป็นปกติ โดยจาํนวนที่รับรู้ ในงบการเงินไม่

แตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคัญจากจาํนวนที่กาํหนดได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

6.3 ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพ่ือวัด

มูลค่าภาระผูกพันและต้นทุนของกจิการ 

6.4 ถือว่าผลประโยชน์เป็นของงวดที่ได้มีการปฏบิัติงานของพนักงานตามสตูรการคาํนวณ 

ผลประโยชน์ของโครงการ เว้นแต่การให้บริการของพนักงานในปีต่อๆ มาจะนาํไปสู่

ระดับ ผลประโยชน์ที่สงูขึ้นอย่างมีสาระสาํคัญกว่าปีก่อนๆ 

6.5 ใช้ข้อสมมติการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่เป็นกลางและเหมาะสม

ร่วมกัน เกี่ยวกับตัวแปรด้านประชากร (เช่น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและ

อตัราการเสยีชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  

การเปล่ียนแปลงของต้นทุน ค่ารักษาพยาบาล และการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของ

รัฐบางประการ) ข้อสมมติทางการเงิน ต้ององิตามการคาดการณ์ทางการตลาด ณ วัน

สิ้นงวดที่รายงานสาํหรับงวดที่ภาระผูกพันได้รับการชาํระ 

6.6 กาํหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนตามตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับคุณภาพดี (ในประเทศ

ที่ตลาดหุ้นกู้ ภาคเอกชนมีขนาดไม่ใหญ่เพียงพอ ให้ใช้พันธบัตรรัฐบาล) และใช้สกุล

เงินและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง

ออกจากงาน 

6.7 หักมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการออกจากจาํนวนภาระผูกพันยกมา สิทธิที่จะ

ได้รับชดเชยที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นสินทรัพย์โครงการให้ปฏบิัติในลักษณะ
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เดียวกับสินทรัพย์โครงการ ยกเว้นว่าสิทธิเหล่าน้ันแสดงเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก

แทนที่จะนาํไปหักออกจากภาระผูกพัน 

6.8 จาํกดัจาํนวนยกไปของสนิทรัพย์ไม่ให้เกนิผลรวมสทุธขิอง 

6.8.1 ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่รับรู้ บวกด้วย 

6.8.2 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืน

ให้จากโครงการ หรือเงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง 

6.9 รับรู้ ต้นทุนจากการบริการในอดีตด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาเฉล่ียจนกว่า

ผลประโยชน์ที่มีการปรับปรงุจะกลายเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสทิธขิาด 

6.10 รับรู้ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดลงของขนาดโครงการ หรือการชําระเงินตาม

โครงการ ผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ เม่ือการลดลงของขนาดโครงการหรือการชาํระเงิน

เกิดขึ้ น ผลกาํไร หรือขาดทุนต้องประกอบด้วยผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ปัจจุบันของภาระผูกพันของ ผลประโยชน์ที่ระบุได้และผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้ ของผลกาํไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยและต้นทุนจากการบริการในอดีต  

6.11 รับรู้ ส่วนที่ระบุไว้ของผลสะสมสุทธิของกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ ประกนัภัยที่เกนิมูลค่าที่สงูกว่าระหว่าง 

6.11.1 ร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

(ก่อนหักสนิทรัพย์โครงการ) และ 

6.11.2 ร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ 

ส่วนของผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่จะรับรู้

ของแต่ละโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ คือ ส่วนที่เกนิร้อยละ 10 ของช่วงจาํนวน

เงินที่กาํหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า หารด้วยอายุงานที่เหลืออยู่ 

ถวัเฉล่ียที่คาดไว้ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้วิธีการรับรู้ ที่เร็วกว่าอย่างเป็นระบบโดยใช้

เกณฑ์เดียวกันทั้งผลกาํไรและขาดทุนและใช้อย่างสมํ่าเสมองวดต่องวด วิธีการที่

อนุญาตประกอบด้วยการรับรู้ ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดทันทีในกาํไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี มาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมดดังกล่าวในงวดที่เกดิขึ้นในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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บทนาํ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดวิธีการทางบัญชีที่ง่ายกว่าสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของ พนักงาน แทนผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลัก คณติศาสตร์ประกนัภัย และต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัท ี

บทนาํ 8 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง คือ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายอนัเน่ืองมาจากการตดัสนิใจ

ของ กจิการที่จะเลิกการจ้างงานพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือการตัดสนิใจของ

พนักงานที่จะยอมรับการออกจากงานโดยสมัครใจเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์เม่ือเลิก

จ้างดังกล่าว เหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิภาระผูกพันคือการเลิกจ้างงานมากกว่าการให้บริการของ

พนักงาน ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเมื่อกจิการแสดงให้เหน็ว่าได้ผูกพัน

ตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ีเท่าน้ัน 

8.1 ยกเลิกการจ้างพนักงาน หรือกลุ่มพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ   

8.2 ให้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างซ่ึงเป็นผลมาจากการให้ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนให้มีการออก 

จากงาน โดยสมัครใจ 

บทนาํ 9 กจิการแสดงให้เหน็ว่าได้ผูกพันกบัการเลิกจ้างเม่ือกจิการมีโครงการที่มีรายละเอยีดอย่างเป็น

ทางการ (พร้อมเน้ือหาขั้นตํ่าที่ระบุไว้) สาํหรับการเลิกจ้างและปราศจากความเป็นไปได้ว่าจะ

มีการถอนโครงการน้ันได้ 

บทนาํ 10 กจิการต้องคิดลดผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเมื่อผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างดังกล่าวครบกาํหนด

เกนิกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่มีการให้ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนให้

มีการออกจากงานโดยสมัครใจ การวัดมูลค่าของผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างต้ององิจากจาํนวน

พนักงานที่คาดว่าจะรับข้อเสนอน้ัน 

บทนาํ 11 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

บทนาํ 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีถอืปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และสนับสนุนให้ปฏบิัติก่อนวันถือปฏบิัติ ในการนาํมาใช้

คร้ังแรก กจิการสามารถทยอยรับรู้ ส่วนเพ่ิมในหน้ีสนิสาํหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานได้

ไม่เกนิ 5 ปี แต่หากนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้แล้วมีผลทาํให้หน้ีสนิลดลง กจิการต้อง

รับรู้ผลของการลดลงดังกล่าวทนัท ี

บทนาํ 13 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 

วตัถุประสงค ์  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของผลประโยชน์

ของพนักงาน มาตรฐานกาํหนดให้กจิการต้องรับรู้ 

(1) หน้ีสนิ เม่ือพนักงานได้ให้บริการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทจะ

จ่ายในอนาคต และ 

(2) ค่าใช้จ่าย เม่ือกจิการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เกดิจากการให้บริการของพนักงานเป็นการ

แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ขอบเขต  

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใชถ้ือปฏิบติักบันายจ้างสําหรบัวิธีการบญัชีสําหรบัผลประโยชนข์อง

พนกังานทั้งหมด เวน้แต่ผลประโยชนที์่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

2 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

2.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับการรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน) 

3. ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี รวมถงึ 

3.1 ผลประโยชน์ที่ให้ภายใต้โครงการหรือข้อตกลงอื่นที่เป็นทางการระหว่างกจิการกบัพนักงานแต่

ละคน กลุ่มพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน 

3.2 ผลประโยชน์ที่ให้ภายใต้ข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือผ่านทางข้อตกลงของกลุ่มอุตสาหกรรม  

ซ่ึงกาํหนดให้กจิการจ่ายสมทบเข้าโครงการระดับประเทศ โครงการระดับภาครัฐ โครงการอื่น

ของกลุ่มอตุสาหกรรมหรือโครงการของกลุ่มนายจ้าง หรือ 

3.3 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการปฏบิัติอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงก่อภาระผูกพันจากการอนุมาน การ

ปฏบิัติอย่างไม่เป็นทางการซ่ึงก่อให้เกดิภาระผูกพันจากการอนุมานเม่ือกจิการไม่มีทางเลือกที่เป็น

จริงได้ทาํให้จาํต้องจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ตัวอย่างของภาระผูกพันจากการอนุมาน 

ได้แก่ การเปล่ียนแปลงการปฏบิัติที่ไม่เป็นทางการของกจิการที่จะทาํให้เกดิความเสยีหายที่ไม่

สามารถยอมรับได้ต่อความสมัพันธท์ี่มีต่อพนักงาน 

4. ผลประโยชน์ของพนักงานรวมถงึ 

4.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เงินที่

จ่ายสาํหรับการลาหยุดพักผ่อนประจําปีและการลาป่วย ส่วนแบ่งกาํไรและโบนัส (หากจ่าย

ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่จ่าย
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ให้แก่พนักงานปัจจุบัน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ค่ายานพาหนะ และสินค้าหรือ

บริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอดุหนุน)  

4.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บาํนาญ ผลประโยชน์อื่นเม่ือออกจากงาน ประกนัชีวิตหลังออก

จากงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

4.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทาํงานเป็นระยะ

เวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายสาํหรับการหยุดทาํงาน ผลประโยชน์จากการทาํงานครบ 50 ปีหรือ

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการทาํงานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพ

เป็นระยะเวลานาน รวมถึงส่วนแบ่งกาํไร โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้า หากมีการ

จ่ายภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

4.4 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

เน่ืองจากผลประโยชน์แต่ละกรณตีามย่อหน้าที่ 4.1 ถงึ 4.4 มีลักษณะแตกต่างกนั มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีจึงกาํหนดให้การปฏบิัติแต่ละกรณีแยกออกจากกนั 

5. ผลประโยชน์ของพนักงานให้รวมถึงผลประโยชน์ที่จ่ายให้พนักงานหรือ ผู้ที่พนักงานให้การอุปการะ 

และอาจจ่ายชาํระเป็นเงิน (หรือเป็นการให้สินค้าหรือบริการ) โดยตรงให้แก่พนักงาน คู่สมรส บุตร 

หรือผู้อื่นที่พนักงานให้การอปุการะ หรือจ่ายให้บุคคลอื่น เช่น บริษัทประกนัภัย 

6. พนักงานอาจให้บริการแก่กิจการในลักษณะเตม็เวลา ไม่เตม็เวลา ถาวร ไม่เป็นทางการ หรือช่ัวคราว 

ภายใต้วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี พนักงานให้รวมถงึกรรมการบริษัทและบุคลากรระดับ

บริหารอื่นด้วย 
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คํานยิาม   

7.    คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายเฉพาะ ดงันี้  

ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถงึ สิ่ ง ต อ บแทน ทุ ก รู ป แบบ ที่ กิ จ ก า ร ใ ห้ เ พื่ อ

แลกเปลีย่นกบับริการทีไ่ดร้บัจากพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของ

พนักงาน 

หมายถงึ ผลประโยชนข์องพนกังาน (ที่มิใช่ผลประโยชนเ์มือ่

เลิกจ้าง) ซ่ึงมีกําหนดจ่ายชําระภายใน 12 เดือน

นบัจากวนัส้ินงวดทีพ่นกังานไดใ้หบ้ริการ 

ผลประโยชน์หลงั 

ออกจากงาน 

หมายถงึ ผลประโยชนข์องพนกังาน (ที่มิใช่ผลประโยชน ์

เมื่อเลิกจ้าง) ซ่ึงมีการจ่ายหลงัจากการจ้างงาน

ส้ินสุดลง 

โครงการผลประโยชนห์ลัง

ออกจากงาน 

 ข้อตกลงที่ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที่

กิจการตกลงจะจ่ายผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

ใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่หนึง่รายข้ึนไป 

โครงการสมทบเงินที่

กาํหนดไว ้(ซึง่ต่อไปน้ี

เรียกว่า “โครงการ 

สมทบเงิน”) 

หมายถงึ โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานที่กิจการ

จ่ายเงินสมทบในจํานวนที่แน่นอนใหแ้ก่กิจการที่

แยกต่างหาก(กองทุน) และไม่มีภาระผูกพนัตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที่ตอ้ง

จ่ายเงินสมทบอีก หากกองทุนไม่สามารถดํารง

สินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ของ

พนกังานทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของ

พนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 

โครงการผลประโยชน์ 

ทีก่าํหนดไว ้(ซึง่ต่อไปน้ี

เรียกว่า “โครงการ

ผลประโยชน์”) 

หมายถงึ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานที่มิใช่

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการของกลุ่มนายจา้ง หมายถงึ โครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน ์ 

(ทีไ่ม่ใช่โครงการระดบัภาครฐั) ซ่ึง 

1) รวมสินทรพัยที์่สมทบจากกิจการต่างๆ ที่ไม่

อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั และ 

2) ใช้สินทรัพย์เหล่านั้ นให้เ กิดประโยชน์ต่อ
พนกังานของกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งตาม

เกณฑ์ขอ ง ร ะดับ เ งิ นสมทบและ ร ะดับ
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ผลประโยชนที์่กําหนดไวโ้ดยปราศจากการ

กํ า ห น ด โ ด ย กิ จ ก า ร ที่ จ้ า ง พ นั ก ง า น 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนักงาน 

หมายถงึ ผลประโยชนข์องพนกังาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์

หลงัออกจากงานและผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้าง) 

ซ่ึงไม่ไดถ้ึงกําหนดจ่ายชําระภายใน 12 เดือนนบั

จากวนัส้ินงวดทีพ่นกังานไดใ้หบ้ริการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลประโยชนเ์มือ่เลกิจา้ง หมายถงึ ผลประโยชนข์องพนกังานที่จะจ่ายซ่ึงเป็นผลจาก

ขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

1) การตดัสินใจของกิจการที่จะเลิกจา้งพนกังาน
ก่อนวนัออกจากงานตามปกติ 

2) การตัดสินใจของพนกังานที่ยอมรับจะออก
จากงานโดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ผลประโยชนจ์ากเรือ่งดงักล่าว 

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ทีไ่ดรั้บเป็นสทิธิขาด 

หมายถงึ ผลประโยชนข์องพนกังานที่ไม่ข้ึนอยู่กบัเงื่อนไข 

การจา้งงานในอนาคต 

มลูค่าปัจจุบันของภาระ

ผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 

หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินที่คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ในอนาคตก่อนหกัสินทรพัยโ์ครงการ เพื่อจ่ายชําระ

ภาระผูกพนัทีเ่กิดจากบริการทีพ่นกังานไดใ้หบ้ริการ

ในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 

ตน้ทุนบริการปัจจุบัน หมายถงึ ส่วนเพิ่มของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของ

ผลประโยชน์ที่ เ กิดจากบริการที่พนักงานได้

ใหบ้ริการในงวดปัจจุบนั 

ตน้ทุนดอกเบี้ ย หมายถงึ ส่วนที่เพิ่มข้ึนระหว่างงวดของมูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนที์่เกิดจาก

การที่ผลประโยชนด์งักล่าวมีระยะเวลาที่จะจ่าย

ชําระใกลเ้ขา้มาอีกหนึง่งวด 

สินทรัพยโ์ครงการ ประกอบดว้ย 1) สินทรพัยที์ถ่อืไวโ้ดยกองทุนผลประโยชนร์ะยะ

ยาวของพนกังาน และ 

2) กรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่ขา้เงือ่นไข 
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สินทรัพยท์ีถ่อืไวโ้ดย

กองทุนผลประโยชนร์ะยะ

ยาวของพนักงาน 

หมายถงึ สินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินที่ไม่

สามารถเปลี่ยนมือไดที้่ออกโดยกิจการที่เสนอ

รายงาน) ซ่ึง 

1) ถือไวโ้ดยกิจการ (กองทุน) ที่มีสถานะตาม

กฎหมายแยกออกจากกิจการที่เสนอรายงาน

และตั้ งข้ึนเพียงเพื่อไว้จ่ายหรือสมทบเป็น

ผลประโยชนข์องพนกังานเท่านั้น และ 

2) มีไว ้พร้อมที่จะใช้เพื่อจ่ายหรือสมทบเป็น
ผลประโยชนข์องพนกังานเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดมี้ไว้

เพือ่เจ้าหนี้ ของกิจการที่เสนอรายงาน (แมว่้าจะ

เป็นกรณีลม้ละลายก็ตาม) และไม่สามารถจ่าย

คืนแก่กิจการที่เสนอรายงาน เวน้แต่กรณีใด

กรณีหนึง่ต่อไปนี้  

2.1) สินทรพัยที์่เหลืออยู่ของกองทุนมีเพียง
พอที่จะครอบคลุมถึงภาระผูกพนัของ

ผลประโยชนข์องพนกังานของโครงการ

หรือกิจการทีเ่สนอรายงาน 

2.2) สินทรพัยที์คื่นกลบัมายงักิจการที่

นาํเสนอรายงานเพือ่ชดเชยส่วนของ

ผลประโยชนข์องพนกังานทีไ่ดจ่้าย

ออกไปแลว้ 

กรมธรรมป์ระกันภยั          

ทีเ่ขา้เง่ือนไข
1
 

หมายถงึ กรมธรรมป์ระกนัภยัที่ออกโดยผูร้บัประกนัที่ไม่ใช่

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัของกิจการที่เสนอรายงาน 

(ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรบัปรุง 

2555) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล

หรือกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน) หากเงินที่ได้จาก

กรมธรรมน์ั้น 

1) สามารถใชเ้พยีงเพือ่จ่ายหรือเป็นเงินกองทุน
เพือ่ผลประโยชนข์องพนกังานตามโครงการ

ผลประโยชนเ์ท่านั้น และ 

                                                           
1
 กรมธรรมป์ระกนัภยัที่เข้าเงื่อนไข ไม่จาํเป็นต้องเป็นสญัญาประกนัภยัตามคาํนิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
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2) ไม่ไดมี้ไวเ้พือ่จ่ายใหเ้จา้หนี้ ของกิจการที่เสนอ

รายงาน (แมว่้าจะเป็นกรณีลม้ละลายก็ตาม) 

และไม่สามารถจ่ายใหกิ้จการที่เสนอรายงาน

ได ้เวน้แต่กรณีใดกรณีหนึง่ดงันี้  

2.1) สิ่ งตอบแทนที่ ได้ถื อ เ ป็น สินทรัพย์

ส่วนเกินที่ไม่จําเป็นสําหรับกรมธรรม์

เพื่อให้ครอบคลุมถึงภาระผูกพันที่

เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชนข์องพนกังาน

ทั้งหมด  

2.2) สิง่ตอบแทนทีไ่ดคื้นกลบัมายงักิจการที่

นาํเสนอรายงานเพือ่ชดเชยส่วนของ

ผลประโยชนข์องพนกังานทีไ่ดจ่้าย

ออกไปเรียบรอ้ยแลว้ 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จํานวนเงินที่ผู ซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยน

สินทรพัยก์นั หรือจํานวนเงินที่จ่ายชําระหนี้ สินใน

ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง

เป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

ผลตอบแทนของสินทรัพย์

โครงการ 

หมายถงึ ดอกเบี้ ย เงินปันผล และรายได้อ่ืนที่เกิดจาก

สินทรพัยโ์ครงการ รวมทั้งผลกําไรหรือขาดทุนที่

ย ังไม่เ กิดข้ึนและที่ เ กิดข้ึนแล้วจากสินทรัพย์

โครงการ หักด้วยต้นทุนการบริหารโครงการ 

(นอกเหนือจากรายการที่รวมอยู่ในขอ้สมมติที่ใช้

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัเพื่อวดัภาระผูกพนัของผลประโยชน)์ 

และหกัดว้ยภาษีคา้งจ่ายทีโ่ครงการตอ้งจ่าย 

ผลกาํไรขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลกั

คณติศาสตร์ประกันภยั 

ประกอบดว้ย 1) การปรับปรุงจากประสบการณ์ (ผลกระทบ

ของความแตกต่างระหว่างขอ้สมมติเดิมที่ใช้

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยักบัสิง่ทีไ่ดเ้กิดข้ึนจริง) และ  

2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติที่ใช้

ในการการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
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ตน้ทุนบริการในอดีต หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระ

ผูกพนัตามโครงการผลประโยชนส์ําหรบับริการที่

พนกังานไดใ้หบ้ริการในงวดก่อน ซ่ึงส่วนเพิ่มนี้

เกิดในงวดปัจจุบนัจากการเริ่มจัดตั้งเป็นครั้งแรก

หรือการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานหรือผลประโยชน์ระยะยาว อ่ืนของ

พนักงาน ต้นทุนบริการในอดีตอาจเป็นได้ทั้ ง

ผลบวก (เมื่อผลประโยชนจ์ากการที่ไดเ้ริ่มจัดตั้ง

เป็นครั้งแรกทําใหมู้ลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

ของผลประโยชนเ์พิ่มข้ึน) หรืออาจเป็นผลลบ 

(หากผลประโยชนที์่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปทําให้

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของผลประโยชน์

ลดลง) 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  

8. ตัวอย่างของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ 

8.1   ค่าจ้าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  

8.2  การลาระยะสั้นที่ ยังได้รับค่าตอบแทน (เช่น ลาพักผ่อนประจําปีและลาป่วยที่ ยังได้รับ

ค่าตอบแทน) เม่ือคาดว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับการลางานภายใน 12 เดือนนับจาก

วันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

8.3 ส่วนแบ่งกําไรและโบนัสที่จะต้องจ่ายภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นงวดที่พนักงานได้

ให้บริการที่เกี่ยวข้อง  

8.4 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสนิค้า

หรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอดุหนุน) สาํหรับพนักงานปัจจุบัน 

9. โดยทั่วไป วิธีการบัญชีของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานค่อนข้างตรงไปตรงมา เน่ืองจากไม่

ต้องใช้ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือวัดมูลค่าภาระผูกพันหรือ

ต้นทุน และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากน้ี การวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เป็นไปตามเกณฑก์ารไม่คิดลด 
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า   

  ผลประโยชนร์ะยะสั้นทั้งหมดของพนกังาน   

10. เมือ่พนกังานไดใ้หบ้ริการแก่กิจการในระหว่างงวดบญัชี  กิจการตอ้งรบัรูจํ้านวนที่ไม่คิดลดของ

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานที่คาดว่าจะจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกบับริการที่ไดร้ับจาก

พนกังาน โดย 

10.1 รบัรูเ้ป็นหนี้ สิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หลงัหกัจํานวนเงินที่จ่ายแลว้ หากจํานวนที่จ่าย

แลว้สูงกว่าจํานวนเงินที่ไม่คิดลดของผลประโยชน ์กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเกินนั้นเป็น

สินทรพัย ์(ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้) ในจํานวนเงินที่ส่งผลใหก้ารจ่ายล่วงหนา้นั้นจะทํา

ใหล้ดการจ่ายของส่วนในอนาคตลง หรือรบัเงินสดกลบัคืนมา และ 

10.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนจะกําหนดหรืออนุญาตใหร้วม

ผลประโยชนเ์ป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได  ้(เช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ)์ 

  ย่อหนา้ที่ 11 14 และ 17 อธิบายวิธีที่กิจการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดนั้นต่อผลประโยชน์

ระยะสั้นของพนกังานในรูปแบบของการลางานที่ไดร้บัค่าตอบแทน โครงการส่วนแบ่งกําไร 

และโบนสั 

 

สิทธิการลางานในระยะสั้นทีไ่ดร้บัค่าตอบแทน  

11. กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานในรูปการลางาน

ทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนตามย่อหนา้ที ่10 ดงันี้  
11.1 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ไดร้ับค่าตอบแทนที่สะสมได  ้ให้รับรู ้เมื่อพนกังาน

ให้บริการซ่ึงก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของสิทธิการลางานที่ยงัไดร้ับค่าตอบแทนใน

อนาคต  
11.2 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ไดร้บัค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได ้ใหร้บัรูเ้มือ่มีการลางาน

เกิดข้ึน 

12. กจิการอาจให้พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้หลายกรณี เช่น การลาพักผ่อนประจาํปี การลา

ป่วย และ การลาเน่ืองจากการทุพพลภาพช่ัวคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร  

การลาเพ่ือกิจของการศาลยุติธรรมและกิจของราชการทหาร สิทธิในการลางานที่ ยังได้รับ

ค่าตอบแทนมี 2 ประเภท ดังน้ี 

12.1 ชนิดสะสม  

12.2 ชนิดไม่สะสม 
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13. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใช้ใน

อนาคตได้   หากไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบันทั้งหมด สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิด

สะสมอาจเป็นสทิธิขาด (พนักงานได้รับสทิธิโดยการจ่ายเป็นเงินสดสาํหรับสทิธิในการลาที่ยังไม่ได้

ใช้เม่ือออกจากกิจการ) หรือไม่เป็นสิทธิขาด (พนักงานไม่ได้สิทธิที่จะได้รับการจ่ายเป็นเงินสด

สาํหรับสิทธิในการลาที่ยังไม่ได้ใช้เม่ือออกจากกิจการ) ภาระผูกพันจะเกิดขึ้ นเม่ือพนักงานได้

ให้บริการซ่ึงเพ่ิมสิทธิในการได้รับการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนในอนาคตเพ่ิม แม้ว่าสิทธิการลา

งานที่ยังได้รับค่าตอบแทนจะไม่เป็นสทิธิขาด และความเป็นไปได้ที่พนักงานจะออกจากงานก่อนใช้

สิทธิแบบไม่เป็นสิทธิขาดสะสมจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของภาระผูกพันกถ็ือว่าภาระผูกพันเกิดขึ้น

และต้องรับรู้ภาระผูกพันน้ัน 

14. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของสิทธิการลางานที่ยงัไดร้บัค่าตอบแทน

ชนิดสะสมตามจํานวนซ่ึงกิจการคาดว่าจะจ่ายเพิม่เนือ่งจากมีสิทธิที่พนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสม

อยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

15. วิธีการที่ระบุในย่อหน้าก่อนวัดมูลค่าภาระผูกพันตามจาํนวนเงินที่จะจ่ายเพ่ิมซ่ึงคาดว่าจะเกิดจาก

การสะสมผลประโยชน์ ในหลายกรณี กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องคาํนวณอย่างละเอียดเพ่ือประมาณ

การว่าไม่มีภาระผูกพันที่มีสาระสาํคัญจากการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ เช่น ภาระ

ผูกพันที่เกิดจากการลาป่วยมีแนวโน้มที่จะเป็นสาระสาํคัญกต่็อเม่ือมีความเข้าใจทั้งที่เป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการว่าสทิธกิารลาป่วยที่ไม่ได้ใช้ที่ยังได้รับค่าตอบแทน อาจได้รับชดเชยด้วยวันหยุด

ที่ได้รับค่าตอบแทนเท่าน้ัน 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่14 และ 15

กจิการมีพนักงาน 100 คน ซ่ึงมีสทิธิที่จะลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 5 วันทาํการ วันลาป่วยที่

ไม่ได้ใช้จะยกไปใช้ได้ใน 1 ปีปฏทินิ การใช้สทิธลิาป่วยจะเร่ิมใช้จากสทิธขิองปีปัจจุบันก่อนแล้วจึง

ใช้สทิธทิี่ยกมาจากปีก่อน (วิธเีข้าหลัง-ออกก่อน) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 สทิธทิี่ยังไม่ได้ใช้

โดยเฉล่ียคือ 2 วันต่อคน กจิการคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไป

ว่า ในปี 25X2 พนักงาน 92 คน จะลาป่วยคนละไม่เกนิ 5 วัน และอกี 8 คนที่เหลือจะลาป่วย

เฉล่ียคนละ 6.5 วัน 

 

กิจการคาดวา่จะมีการจา่ยเพ่ิมเติมเป็นเวลา 12 วนั สาํหรบัการลาป่วยซึง่เป็นผลมาจากสิทธิทีย่งั

ไม่ไดไ้ชส้ะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 เท่ากบั 12 วนั (8 คน * 1.5 วนัต่อคน) ดงันัน้ 

กิจการจะรบัรูห้น้ีสินเท่ากบัจาํนวนเงินทีจ่า่ยสาํหรบัการลาป่วย 12 วนั 

 

16. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดไม่สะสมจะไม่ถูกยกยอดไป สิทธิการลางานดังกล่าวจะ

หมดสิทธิไปหากสิทธิในงวดปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้ทั้ งหมด และพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับ

ค่าตอบแทนสาํหรับสทิธกิารลางานที่ไม่ได้ใช้ดังกล่าวเม่ือออกจากงาน กรณีดังกล่าวมักเป็นกรณีของ

การลาป่วย (สทิธใินอดีตที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทาํให้สทิธใินอนาคตเพ่ิมขึ้น) การลาคลอดบุตร หรือการลา

เพ่ือเล้ียงดูบุตร และการลาเพ่ือกิจของศาลยุติธรรมหรือการลาเพ่ือราชการทหารที่ ยังได้รับ
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ค่าตอบแทน กิจการไม่ต้องรับรู้หน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายจนกว่าจะมีการลางานเกิดขึ้ น เน่ืองจากการ

ให้บริการของพนักงานไม่ได้ทาํให้จาํนวนของผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

 

โครงการส่วนแบ่งกาํไรและโครงการโบนสั  

17. กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายของส่วนแบ่งกําไรและโบนสัตามย่อหนา้ที่ 10 หาก   

เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

17.1 กิจการมีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานในปัจจุบนัที่จะตอ้ง

จ่ายเนือ่งจากเหตุการณที์เ่กิดข้ึนในอดีต 

17.2 สามารถประมาณภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัจะเกิดข้ึนก็ต่อเมือ่กิจการไม่มีทางเลือกอ่ืนทีเ่ป็นไปไดน้อกจากจะตอ้ง

จ่ายเงิน 

18. ภายใต้โครงการส่วนแบ่งกาํไรบางโครงการ พนักงานจะได้รับส่วนแบ่งกาํไรต่อเม่ือยังคงทาํงานกบั

กิจการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเม่ือ

พนักงานได้ให้บริการซ่ึงจะเพ่ิมมูลค่าของจาํนวนเงินที่กิจการต้องจ่ายหากพนักงานยังคงให้บริการ

จนครบระยะเวลาที่กาํหนด การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจากการอนุมานน้ีสะท้อนความเป็นไปได้ที่

พนักงานบางคนอาจออกจากงานโดยไม่ได้รับการจ่ายส่วนแบ่งกาํไร 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่18  

โครงการส่วนแบ่งกาํไรกาํหนดให้กิจการจ่ายกาํไรสาํหรับปีตามสัดส่วนที่ระบุไว้ให้พนักงานที่ทาํงาน

ตลอดปี หากไม่มีพนักงานลาออกจากงานระหว่างปี ส่วนแบ่งกาํไรที่จะจ่ายทั้งหมดสาํหรับปีจะ

เท่ากับร้อยละ 3 ของกาํไรสุทธิ กิจการคาดว่าอัตราการเข้าออกของพนักงานทาํให้การจ่ายส่วน

แบ่งกาํไรลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ของกาํไร  

กิจการรบัรูห้น้ีสินและค่าใชจ้า่ยทีร่อ้ยละ 2.5 ของกาํไรสทุธิ 

19. กจิการอาจไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจ่ายโบนัส อย่างไรกต็าม ในบางกรณกีจิการอาจมีธรรม

เนียมปฏบิัติในการจ่ายโบนัส ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีกจิการมีภาระผูกพันจากการอนุมานเน่ืองจากกจิการ

ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องจ่ายโบนัสน้ัน การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจากการอนุมานน้ี

สะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนออกจากงานไปโดยไม่ได้รับโบนัส 

20. กจิการสามารถประมาณภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานสาํหรับโครงการ

ส่วนแบ่งกาํไรหรือโครงการโบนัสได้อย่างน่าเช่ือถอื เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

20.1 เง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการมีสตูรในการคาํนวณจาํนวนผลประโยชน์ 

20.2 กจิการกาํหนดจาํนวนที่จะจ่ายก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน 

20.3 ธรรมเนียมปฏบิัติในอดีตทาํให้ทราบชัดเจนถงึจาํนวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน 
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21. ภาระผูกพันจากโครงการส่วนแบ่งกาํไรและโครงการโบนัสเกิดจากการให้บริการของพนักงานและ                  

ไม่เกี่ยวข้องกบัเจ้าของกจิการ ดังน้ัน กจิการจะรับรู้ ต้นทุนของโครงการส่วนแบ่งกาํไรและโครงการ

โบนัสเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การจัดสรรจากกาํไรสทุธใิห้กบัเจ้าของกจิการ 

22. หากการจ่ายส่วนแบ่งกาํไรและโบนัสยังไม่ถึงกาํหนดจ่ายทั้งจาํนวนภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวด                  

ที่พนักงานให้บริการที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินน้ีถือเป็นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (ตาม

ย่อหน้าที่ 126 ถงึ 131) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

23. แม้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของ

พนักงาน  โดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกาํหนดให้เปิดเผยไว้ เช่น มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน ซ่ึงกิจการจะต้องเปิดเผย ข้อมูลเร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารสาํคัญ และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ซ่ึงกาํหนดให้เปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้

และโครงการผลประโยชนที์ก่าํหนดไว ้

24. ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้รวมถงึตัวอย่างต่อไปน้ี 

24.1  ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน เช่น บาํนาญ และ 

24.2  ผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงาน เช่น การประกนัชีวิต และการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

  การจัดการเร่ืองของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบิัติกับการจัดการ

ดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการตั้งกจิการแยกออกมาต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบและจ่ายผลประโยชน์

หรือไม่ 

25. โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการ

ผลประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกจิซ่ึงพิจารณาจากกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขหลักของ

โครงการภายใต้โครงการสมทบเงิน 

25.1 ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกจิการจะจาํกดัเพียงจาํนวนเงิน               

ที่กิจการตกลงจะสมทบเข้ากองทุน ดังน้ัน จาํนวนผลประโยชน์หลังออกจากงานที่พนักงาน

ได้รับ จะกาํหนดจากจาํนวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบ (และบางคร้ังพนักงานร่วมสะสมด้วย) 

ให้กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือให้กับบริษัทประกัน รวมทั้งผลตอบแทน

การลงทุนที่เกดิจากเงินสมทบดังกล่าว  
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25.2 ดังน้ัน ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (ในกรณีผลประโยชน์จะ

น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้) และความเสี่ยงจากการลงทุน (ในกรณีสินทรัพย์ที่นาํไปลงทุนไม่

เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์) จะตกอยู่กบัพนักงาน 

26. ตัวอย่างของกรณทีี่ภาระผูกพันของกจิการไม่จาํกดัอยู่เพียงจาํนวนเงินที่กจิการจ่ายสมทบเข้ากองทุน

เท่าน้ัน คือการที่กจิการก่อให้เกดิภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานโดย 

26.1 ใช้สูตรคาํนวณผลประโยชน์ของโครงการซ่ึงไม่ได้เช่ือมโยงกับจาํนวนเงินจ่ายสมทบเพียงอย่าง

เดียว 

26.2 มีการประกนัผลตอบแทนของเงินสมทบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ หรือ  

26.3 มีธรรมเนียมปฏบิัติอย่างไม่เป็นทางการที่ก่อให้เกดิภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่น กจิการมี

ประวัติการเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อ  

จนถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัติ แม้จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายกต็าม 

27. ภายใต้โครงการผลประโยชน์  

27.1 ภาระผูกพันของกิจการคือ การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงานปัจจุบันและ

พนักงานในอดีต และ 

27.2 โดยเน้ือหาแล้ว กิจการต้องรับความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย (ในกรณีต้นทุนของผลประโยชน์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้) และความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ดังน้ัน หากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยหรือการลงทุนไม่เป็นไป

ตามที่คาด ภาระผูกพันของกจิการอาจเพ่ิมขึ้น 

28. ตั้งแต่ย่อหน้าที่ 29 ถึง 42 จะอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินกับโครงการ

ผลประโยชน์ในแง่ที่เป็นโครงการของกลุ่มนายจ้าง โครงการระดับภาครัฐ และผลประโยชน์ที่มีการ

ประกนั 

 

โครงการของกลุ่มนายจา้ง  

29. กิจการตอ้งจัดโครงการของกลุ่มนายจา้งเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชนโ์ดย

พจิารณาตามเงือ่นไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพนัจากการอนุมานนอกเหนือจากเงือ่นไขที่

เป็นทางการ) หากโครงการของกลุ่มนายจา้งเป็นโครงการผลประโยชน ์กิจการตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

29.1 รบัรูภ้าระผูกพนัของโครงการผลประโยชน ์สินทรพัยโ์ครงการ และตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครงการตามสดัส่วนทีเ่ป็นของกิจการในลกัษณะเดียวกบัโครงการผลประโยชนโ์ครงการอ่ืน  

29.2 เปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ที ่120ก 

30. เมื่อมีขอ้มูลไม่เพียงพอที่จะใชก้ารบญัชีเกี่ยวกบัโครงการของกลุ่มนายจ้างในลกัษณะของ

โครงการผลประโยชน ์กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  
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30.1 บนัทึกบญัชีโครงการตามย่อหนา้ที ่44 ถงึ 46 เสมือนเป็นโครงการสมทบเงิน 

30.2 เปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  
30.2.1  ขอ้เท็จจริงทีว่่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน ์ และ 

30.2.2  เหตุผลที่ ทําให้กิจการมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบันทึกบัญชีเ ป็นโครงการ

ผลประโยชนไ์ด ้และ 

30.3 ในกรณีทีกิ่จการเกิดส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการทีอ่าจส่งผลกระทบถงึจํานวนเงิน

ทีจ่ะจ่ายสมทบในอนาคต ใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เพิม่เติม 
30.3.1  ขอ้มูลทีมี่เกีย่วกบัส่วนขาดหรือส่วนเกินของโครงการ 
30.3.2  หลกัเกณฑที์ใ่ชก้ําหนดส่วนขาดหรือส่วนเกินนั้น  

30.3.3  นยัของผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนกบักิจการ (ถา้มี) 

31. ตัวอย่างรปูแบบหน่ึงของโครงการของกลุ่มนายจ้างที่เป็นโครงการผลประโยชน์ ได้แก่ 

31.1 การจ่ายเงินเข้าโครงการตามความจําเป็นในแต่ละงวด เช่น การจ่ายเงินสมทบถูก

กาํหนดให้อยู่ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอสาํหรับผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายภายในงวดน้ัน 

ส่วนผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้รับในงวดปัจจุบันกจ็ะจ่ายจากเงินสมทบในอนาคต และ 

31.2 ผลประโยชน์ของพนักงานกาํหนดจากระยะเวลาการทาํงานและกจิการที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่มีวิธอีื่นที่เป็นไปได้ที่จะไม่ร่วมโครงการ นอกจากการจ่ายเงินสมทบสาํหรับผลประโยชน์

ที่พนักงานควรได้รับจนถงึวันที่กจิการไม่ร่วมโครงการ โครงการน้ีก่อให้เกดิความเสี่ยงจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแก่กิจการ ทาํให้กิจการจะต้องเพ่ิมเงิน

สมทบหรือชักจูงให้พนักงานรับผลประโยชน์ลดลงในกรณีที่ผลประโยชน์ของพนักงาน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทาํให้กิจการมีต้นทุนของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วมากกว่าที่

คาดการณไ์ว้ โครงการน้ีถอืเป็นโครงการผลประโยชน์ 

32. เม่ือมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกบัโครงการของกลุ่มนายจ้างที่มีลักษณะเป็นโครงการผลประโยชน์ กจิการ

ต้องรับรู้ ภาระผูกพันของผลประโยชน์ สินทรัพย์โครงการ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานในลักษณะเดียวกบัโครงการผลประโยชน์อื่นๆ ตามสดัส่วนที่เป็นของ

แต่ละกิจการ อย่างไรกต็าม ในบางกรณี กิจการอาจไม่สามารถระบุส่วนแบ่งของตนเกี่ยวกับฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของโครงการได้อย่างน่าเช่ือถอืเพียงพอที่จะบันทกึบัญชี ซ่ึงอาจเกดิขึ้น

หาก 

32.1 กจิการไม่ได้รับข้อมูลของโครงการเพ่ือปฏบิัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ี หรือ 

32.2 โครงการทาํให้กจิการที่เข้าร่วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่น ซ่ึงส่งผลให้ไม่มี

หลักเกณฑ์ที่น่าเช่ือถือและสมํ่าเสมอในการจัดสรรภาระผูกพัน สินทรัพย์ และต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกบัโครงการในส่วนของแต่ละกจิการที่เข้าร่วม 
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  ในกรณดีังกล่าว กจิการต้องรับรู้ โครงการเสมือนโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสมทบเงินของกจิการ

และเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามย่อหน้าที่ 30 
32ก  หากมีข้อตกลงภายใต้สัญญาระหว่างโครงการของกลุ่มนายจ้างและผู้เข้าร่วมโครงการถึงวิธี

กาํหนดการจ่ายส่วนเกินของโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (หรือจัดหาเงินสาํหรับส่วนขาด) 

ผู้เข้าร่วมในโครงการของกลุ่ม นายจ้างตามสัญญาดังกล่าวที่รับรู้ โครงการของกลุ่มนายจ้างลักษณะน้ี

เป็นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้าที่ 30 ต้องรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิดจากข้อตกลงภายใต้

สญัญาดังกล่าว และรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่32ก 

กิจการเข้าร่วมโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้างที่ไม่ได้จัดเตรียมการประเมินมูลค่าของ

โครงการตามเกณฑม์าตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ดังน้ันกจิการต้องบันทกึบัญชีเสมือนว่าเป็นโครงการ

สมทบเงิน การวัดมูลค่าของกองทุนซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีแสดงให้เหน็ถึงส่วน

ขาด 100 ล้านบาทในโครงการ โครงการมีข้อตกลงตามสญัญาเกี่ยวกบักาํหนดการสมทบเงินของ

นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือลดส่วนขาดลงภายในเวลา 5 ปี เงินสมทบทั้งหมดที่เป็นส่วนที่

กจิการต้องสมทบเข้าตามสญัญาคือ 8 ล้านบาท 

กิจการรับรูห้น้ีสินสําหรับเงินสมทบทีป่รับมูลค่าเงินตามเวลาและค่าใชจ้่ายในจาํนวนเท่ากนัใน

กาํไรหรือขาดทนุ 

32ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น 

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น กาํหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นบางรายการ 

โครงการของกลุ่มนายจ้างอาจก่อให้เกดิหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นซ่ึงอาจเกดิจากตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

(1) ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่เกี่ยวข้องกบักิจการอื่นที่เข้า

ร่วมโครงการ เน่ืองจากแต่ละกจิการที่เข้าร่วมโครงการของกลุ่มนายจ้างต้องมีส่วนร่วมรับความ

เสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกิจการอื่นทุกกิจการที่เข้าร่วม

โครงการด้วย หรือ 
(2) ความรับผดิชอบภายใต้เง่ือนไขของโครงการที่จะต้องรับผิดชอบทางการเงินในส่วนที่ขาดของ

โครงการหากกจิการอื่นหยุดเข้าร่วมโครงการ 

33. โครงการของกลุ่มนายจ้างแตกต่างจากโครงการรวมกลุ่มบริหาร โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็นเพียง

การนาํ  โครงการของนายจ้างแต่ละรายมารวมกันเพ่ือให้นายจ้างที่เข้าร่วมนาํสินทรัพย์มาร่วมกัน

ลงทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการการลงทุน โดยสทิธิเรียกร้องของนายจ้างแต่ละราย

ยังคงแยกจากกนัเพ่ือผลประโยชน์ของลูกจ้างของแต่ละกจิการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุ่มบริหาร

ดังกล่าวไม่ทาํให้เกิดปัญหาในการบันทกึบัญชี เพราะกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏบิัติเช่นเดียวกับ

โครงการอื่นๆ ที่เป็นของนายจ้างรายเดียว เน่ืองจากโครงการดังกล่าวไม่ทาํให้กิจการที่เข้าร่วมเกิด

ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันและ
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พนักงานในอดีตของกจิการอื่นๆ คาํนิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการจัดประเภท

โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเง่ือนไข

ของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่เป็นทางการด้วย) 

 

  โครงการผลประโยชนที์่กําหนดไวที้่กิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัร่วมรบั

ความเสีย่ง 

34. โครงการผลประโยชน์ที่กิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (เช่น บริษัทใหญ่และบริษัท

ย่อย) ร่วมรับความเสี่ยง ไม่ถอืเป็นโครงการของกลุ่มนายจ้าง  

34ก กิจการที่เข้าร่วมในโครงการประเภทดังกล่าวต้องเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยรวมซ่ึงวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยอาศัยข้อสมมติพ้ืนฐานที่ใช้กับโครงการโดยรวม กรณีที่มี

ข้อตกลงหรือนโยบายให้รับภาระต้นทุนของผลประโยชน์สทุธิสาํหรับโครงการโดยรวม ซ่ึงวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นของแต่ละกจิการในกลุ่ม กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนผลประโยชน์สทุธิ

ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท หากไม่มีข้อตกลงหรือนโยบาย

ดังกล่าว ต้นทุนของผลประโยชน์สทุธต้ิองรับรู้ ในงบการเงินเฉพาะกจิการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท

ของกิจการในกลุ่มที่มีนายจ้างให้การสนับสนุนโครงการตามกฎหมาย กิจการอื่นในกลุ่มต้องรับรู้

ต้นทุนในงบการเงินเฉพาะกจิการหรืองบการเงินแต่ละบริษัทเท่ากบัส่วนที่ต้องจ่ายสมทบสาํหรับงวดน้ัน   

34ข  การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของแต่ละกิจการ

ในกลุ่ม ดังน้ันกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละ

บริษัท 
(1) ข้อตกลงหรือนโยบายการรับภาระต้นทุนของผลประโยชน์สทุธ ิหรือข้อเทจ็จริงว่าไม่มีนโยบาย

ดังกล่าว 
(2) นโยบายการกาํหนดส่วนที่กจิการต้องจ่ายสมทบ 

(3) หากกิจการบันทึกการปันส่วนต้นทุนของผลประโยชน์สุทธิตามย่อหน้าที่ 34ก กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัโครงการในภาพรวมตามย่อหน้าที่ 120 ถงึ 121  
(4) หากกจิการบันทกึจาํนวนที่ต้องจ่ายสมทบสาํหรับงวดตามย่อหน้าที่ 34ก กจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่อหน้าที่ 120ก (2) ถึง 120ก (5) 120ก 

(10) 120ก (14) 120ก (15) 120ก (17) และ 121 ข้อมูลอื่นที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 

120ก ไม่ต้องเปิดเผย 

35. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

โครงการระดบัภาครฐั  

36. กิจการตอ้งรบัรูโ้ครงการระดบัภาครฐัในลกัษณะเดียวกบัโครงการของกลุ่มนายจา้ง (ตามย่อ

หนา้ที ่29 ถงึ 30) 
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37. โครงการระดับภาครัฐเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กบัทุกกจิการ (หรือทุกกจิการ

ในหมวดใดหมวดหน่ึง เช่น อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ) และดาํเนินการโดย

หน่วยงานของรัฐในระดับประเทศหรือท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น (เช่น หน่วยงานอสิระที่ตั้งขึ้นมา

เพ่ือโครงการน้ีโดยเฉพาะ) ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรืออทิธพิลของกจิการที่เสนอรายงาน บาง

โครงการที่กจิการจัดตั้งจัดให้มีทั้งผลประโยชน์ภาคบังคับเพ่ือทดแทนผลประโยชน์ที่ครอบคลุมโดย

โครงการระดับภาครัฐ และให้ผลประโยชน์โดยสมัครใจเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไม่ถอืเป็นโครงการ

ระดับภาครัฐ 

38. โครงการระดับภาครัฐจัดเป็นโครงการผลประโยชน์หรือโครงการสมทบเงิน ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ขึ้นอยู่กับภาระผูกพันของกิจการภายใต้โครงการน้ัน โครงการระดับภาครัฐหลายๆ โครงการได้รับ

การสนับสนุนเงินสมทบเข้าโครงการลักษณะเหมาะสมตามความจาํเป็นในแต่ละงวด โดยจาํนวนเงิน

ที่จ่ายสมทบเข้าโครงการถูกกาํหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน 

ผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้รับในงวดปัจจุบันจะจ่ายจากเงินที่จะสมทบเข้าโครงการในอนาคต 

อย่างไรกต็าม สาํหรับโครงการระดับภาครัฐส่วนใหญ่ กจิการมักไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ

ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์เหล่าน้ันในอนาคต มีเพียงภาระผูกพันที่ต้อง

จ่ายเงินสมทบเม่ือถึงกาํหนดเวลาเท่าน้ัน อีกทั้งหากกิจการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นสมาชิกของ

โครงการระดับภาครัฐ กไ็ม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากโครงการในปี

ก่อนๆ ด้วย  ดังน้ัน โครงการระดับภาครัฐจึงมักจัดเป็นโครงการสมทบเงิน อย่างไรกต็าม หากเกดิ

กรณทีี่โครงการระดับภาครัฐมีลักษณะเป็นโครงการผลประโยชน์ (ซ่ึงมักไม่ค่อยเกดิขึ้น) กจิการต้อง

ปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 29 ถงึ 30 

 

ผลประโยชนที์มี่การประกนั  

39. กิจการอาจจ่ายค่าเบี้ ยประกนัเพื่อสมทบเงินทุนแก่โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

กิจการตอ้งถือว่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการสมทบเงิน เวน้แต่กิจการจะมีภาระผูกพนัตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มผ่านโครงการ) ที่จะตอ้ง

ทําตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงันี้  

39.1 จ่ายผลประโยชนข์องพนกังานโดยตรงเมือ่ครบกําหนด  

39.2  จ่ายเพิ่มเติมส่วนต่าง หากผูร้บัประกนัไม่จ่ายผลประโยชนข์องพนกังานทั้ งหมดใน

อนาคต ซ่ึงเกิดจากการใหบ้ริการของพนกังานในงวดก่อนๆ และงวดปัจจุบนั 

หากกิจการมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานดงักล่าว กิจการตอ้งถือ

ว่าโครงการนั้นเป็นโครงการผลประโยชน ์

40. ผลประโยชน์ที่มีการประกนัตามกรมธรรม์ประกนัภัยไม่จาํเป็นต้องมีความสมัพันธ์โดยตรงหรือโดย

อัตโนมัติกับภาระผูกพันของกิจการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โครงการผลประโยชน์หลัง
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ออกจากงานที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ประกนัภัยขึ้นอยู่กบัการแยกข้อแตกต่างระหว่างการบัญชี และ

การจ่ายเงินเข้ากองทุน เช่นเดียวกบัโครงการอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

41. หากกิจการสมทบเงินทุนสาํหรับภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานด้วยการซ้ือกรมธรรม์

ประกันภัย โดยที่กิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์น้ัน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไกการกาํหนดเบี้ยประกนั

ในอนาคต หรือโดยผ่านความสมัพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้รับประกนั) การจ่ายเบี้ยประกนัไม่

ถอืรวมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเกี่ยวกบัการสมทบเงิน กจิการจึงต้องปฏบิัติทุกขั้น ดังน้ี 

41.1 บันทกึบญัชีสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภัยที่เข้าเง่ือนไขตามเกณฑเ์ป็นสนิทรัพย์โครงการ  

(ตามย่อหน้าที่ 7)  

41.2 รับรู้ กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ เป็นสิทธิที่จะได้รับชดเชย (หากกรมธรรม์เหล่าน้ันเข้า

หลักเกณฑใ์นย่อหน้าที่ 104ก) 
42. หากกรมธรรม์ประกนัภัยอยู่ในช่ือของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ 

และกจิการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องชดเชยผลขาดทุน

ตามกรมธรรม์ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานในขณะที่ผู้รับประกัน

จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว การจ่ายเบี้ยประกนัในอตัราคงที่ตามกรมธรรม์

ดังกล่าว โดยเน้ือหาแล้วเป็นการจ่ายชาํระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มากกว่าเป็นการ

ลงทุนเพ่ือให้สามารถชาํระภาระผูกพันได้ ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้องบันทึกสินทรัพย์หรือหน้ีสินอีก

ต่อไป และต้องถอืว่าการจ่ายน้ันเป็นการสมทบตามโครงการสมทบเงิน 

 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่าํหนดไว ้

43. การบัญชีสาํหรับโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เน่ืองจากภาระผูกพันของกิจการที่

รายงานในแต่ละงวดถูกกาํหนดโดยจาํนวนที่สมทบในงวดน้ัน ดังน้ัน จึงไม่ต้องใช้ข้อสมมติในการ

ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกนัภัยเพ่ือวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรือค่าใช้จ่าย และไม่มี

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดกําไร  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

นอกจากน้ัน ภาระผูกพันจะวัดมูลค่าตามหลักเกณฑโ์ดยไม่ต้องคิดลด เว้นแต่ภาระผูกพันดังกล่าวมี

กาํหนดจ่ายทั้งจาํนวนเกนิกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานให้บริการ 
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

44. เมื่อพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่กิจการในระหว่างงวด กิจการตอ้งรบัรูเ้งินสมทบที่ตอ้งจ่ายให้

โครงการสมทบเงินเพือ่ตอบแทนสําหรบับริการทีพ่นกังานให ้โดย 

44.1 รบัรูเ้ป็นหนี้ สิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หลงัหกัเงินสมทบที่จ่ายแลว้ ถา้เงินสมทบที่จ่าย

แลว้สูงกว่าเงินสมทบที่ครบกําหนดจ่ายก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้ง

รบัรูส่้วนเกินนั้นเป็นสินทรพัย ์(ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้) ภายใตข้อบเขตที่ว่าจํานวนที่มีการ

จ่ายล่วงหนา้นั้นจะทําใหเ้กิด การลดลงของการจ่ายเงินในอนาคตลงหรือไดร้บัเงินสด

กลบัคืน และ 
44.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนจะกําหนดหรืออนุญาตใหร้วม

เงินสมทบเป็นราคาทุนของสินทรพัยไ์ด ้เช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 

2552) เรื่อง สินคา้คงเหลือ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2552) 

เรือ่ง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

45. หากส่วนของเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินครบกําหนดจ่ายทั้งหมดภายหลงั 12 เดือนนบั

จากวนัส้ินงวดที่พนกังานใหบ้ริการ กิจการตอ้งคิดลดเงินสมทบโดยใชอ้ตัราตามที่ระบุในย่อ

หนา้ที ่78 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

46. กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายสําหรบัโครงการสมทบเงิน 

47. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเงินสมทบตามโครงการสมทบเงิน

สาํหรับผู้บริหารสาํคัญ 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที์ก่าํหนดไว ้

48. การบัญชีสาํหรับโครงการผลประโยชน์มีความซับซ้อน เน่ืองจากกิจการต้องใช้ข้อสมมติในการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือวัดมูลค่าของภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย และมี

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

นอกจากน้ัน เน่ืองจากกจิการอาจชาํระภาระผูกพันหลังจากพนักงานให้บริการแล้วเป็นเวลาหลายปี 

จะต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามหลักเกณฑก์ารคิดลด 
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

49. โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน หรืออาจจัดตั้งเป็นกองทุนที่กจิการจ่ายเงินสมทบ

ทั้งหมด หรือบางส่วน และบางคร้ังพนักงานร่วมสมทบด้วยโดยจ่ายสมทบเข้าไปในกิจการหรือ

กองทุนที่แยกต่างหากตามกฎหมายจากกจิการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่าย

ออกจากกองทุนดังกล่าว การจ่ายผลประโยชน์จากกองทุนเม่ือครบกาํหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กบัเพียงฐานะ

การเงินและผลการลงทุนของกองทุนเท่าน้ัน แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถ (และความต้ังใจ) ของ

กจิการที่จะชดเชยเงินทุนส่วนที่ขาดไปของสนิทรัพย์ในกองทุนด้วย ดังน้ัน โดยเน้ือหาแล้วกจิการจึง

รับประกันความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและความเสี่ยงจากการ

ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ัน ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ สาํหรับโครงการผลประโยชน์จึงไม่จาํเป็นต้อง

เท่ากบัจาํนวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในงวดเท่าน้ัน 

50. การบันทกึบัญชีสาํหรับโครงการผลประโยชน์ มีขั้นตอนดังน้ี 

50.1 ใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือจัดทาํประมาณการ

จาํนวน ผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับเป็นการตอบแทนสาํหรับบริการที่พนักงานให้ใน

งวดก่อนและงวดปัจจุบันได้อย่างน่าเช่ือถือ วิธีน้ีทาํให้กิจการจะต้องกําหนดจํานวน

ผลประโยชน์ที่จะบันทกึในงวดก่อนและงวดปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่ 67 ถึง 71) และ

จัดทาํประมาณการ (ตามข้อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย) 

โดยใช้ค่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อตัราการหมุนเวียนของพนักงานและอตัรา

การเสยีชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น เงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลที่จะเพ่ิมขึ้นใน

อนาคต) ที่มีผลต่อต้นทุนของผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 72 ถงึ 91) 

50.2 คิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 

Method) เพ่ือกาํหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้นทุน

บริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่ 64 ถงึ 66) 
50.3 กาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 102 ถงึ 104) 

50.4  กาํหนดกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่เกดิขึ้นทั้งหมด 

และจาํนวนกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องรับรู้

เพ่ิมเติม (ตามย่อหน้าที่ 92 ถงึ 95) 

50.5 เม่ือเร่ิมนาํโครงการมาใช้เป็นคร้ังแรกหรือมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ให้กาํหนดต้นทุน

การบริการในอดีตของพนักงาน (ตามย่อหน้าที่ 96 ถงึ 101) และ 

50.6 เม่ือมีการลดขนาดโครงการลง หรือจ่ายชาํระผลประโยชน์ ให้กาํหนดผลกาํไรหรือขาดทุน

ที่เกี่ยวข้องด้วย (ตามย่อหน้าที่ 109 ถงึ 115) 

  หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่าหน่ึงโครงการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่าน้ีแยกแต่ละ

โครงการที่มีสาระสาํคัญ 
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51. ในบางกรณี การประมาณการหาค่าเฉล่ียและการคาํนวณแบบลัด อาจให้ข้อมูลที่เพียงพอในการ

ประมาณที่เช่ือถือได้ ซ่ึงทาํให้กิจการอาจมิต้องคาํนวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ี 

 

การบญัชีสาํหรบัภาระผูกพนัจากการอนุมาน  

52. กิจการตอ้งไม่บนัทึกบญัชีเฉพาะภาระผูกพนัตามกฎหมายภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นทางการของ

โครงการ  ผลประโยชนเ์ท่านั้น แต่ตอ้งบนัทึกภาระผูกพนัจากการอนุมานที่เกิดจากประเพณี

ปฏิบติัที่ไม่เป็นทางการของกิจการดว้ย ประเพณีปฏิบติัที่ไม่เป็นทางการทําใหเ้กิดภาระผูกพนั

จากการอนุมาน ซ่ึงกิจการไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการจ่ายผลประโยชนใ์ห้กบัพนกังาน 

ตวัอย่างของภาระผูกพนัจากการอนุมาน เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิบติัที่ไม่เป็น

ทางการของกิจการจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรบัไดต่้อความสมัพนัธ์

กบัพนกังาน 

53. เง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการผลประโยชน์อาจอนุญาตให้กิจการบอกเลิกภาระผูกพันตาม

โครงการได้ อย่างไรกต็าม การยกเลิกโครงการมักทาํได้ยากหากกจิการยังคงต้องการจ้างพนักงาน

อยู่ ดังน้ัน หากไม่มีหลักฐานโต้แย้งเป็นอย่างอื่น การบัญชีสาํหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานถือ

ว่ากิจการที่ในปัจจุบันสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์จะยังคงปฏิบัติตามสัญญาน้ันตลอดอายุงานที่

เหลืออยู่ของพนักงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงิน  

54. จํานวนทีร่บัรูเ้ป็นหนี้ สินของโครงการผลประโยชนต์อ้งเป็นผลรวมสุทธิของรายการดงันี้   

54.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน (ตามย่อหนา้ที ่64) 

54.2 บวกผลกําไรหรือหกัผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ทีย่งัไม่ไดร้บัรูจ้ากการปฏิบติัตามทีก่ําหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่92 ถงึ 93 

54.3 หกัตน้ทุนบริการในอดีตทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้(ตามย่อหนา้ที ่96) 

54.4 หกัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ถา้มี) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่

สามารถนาํไปจ่ายภาระผูกพนัไดโ้ดยตรง (ตามย่อหนา้ที ่102 ถงึ 104) 

55. มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ ภาระผูกพันขั้นต้นก่อนหักมูลค่า

ยุติธรรมสนิทรัพย์โครงการใดๆ 

56. กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนแ์ละมูลค่ายุติธรรม

ของ สินทรพัยโ์ครงการโดยสมํา่เสมอเพียงพอที่จะไม่ทําใหจํ้านวนเงินที่รบัรูใ้นงบการเงิน

แตกต่างอย่างมี สาระสําคญัจากจํานวนเงินทีค่วรจะเป็น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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57. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่บังคับให้กจิการใช้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย

ที่ มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมเป็นผู้วัดมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ มี

สาระสาํคัญทั้งหมด เหตุผลในทางปฏิบัติคือ กิจการอาจให้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

วัดมูลค่าภาระผูกพันก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ให้นาํผลจากการวัดมูลค่าของ

รายการที่ มีสาระสําคัญและภาวะการณ์ต่างๆ ที่ เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ เช่น การ

เปล่ียนแปลงราคาตลาดและอัตราดอกเบี้ ยมาทาํให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน 

58. จํานวนทีก่ําหนดไดจ้ากย่อหนา้ที่ 54 อาจเป็นตวัเลขติดลบ (ซ่ึงหมายถึงสินทรพัย)์ กิจการตอ้ง

วดัค่าของสินทรพัยด์งักล่าวตามมูลค่าทีตํ่า่กว่าระหว่างรายการใดรายการหนึง่ดงันี้  

58.1    จํานวนทีก่ําหนดไดจ้ากย่อหนา้ที ่54  

58.2    ผลรวมของ 
58.2.1 ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ยงั 

ไม่ไดร้บัรูแ้ละตน้ทุนบริการในอดีต (ตามย่อหนา้ที ่92 ถงึ 93 และ 96)  

58.2.2 มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีมี่อยู่ในรูปของเงินที่ไดร้บัคืน

จากโครงการ หรือการลดเงินสมทบโครงการที่จะจ่ายในอนาคตลง มูลค่า

ปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจดงักล่าวตอ้งกําหนดโดยใชอ้ตัราคิด

ลดทีร่ะบุไวต้ามย่อหนา้ที ่78 

58ก  การปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 58 ตอ้งไม่ทําใหกิ้จการรบัรูก้ําไรเพียงเพราะมีผลขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัหรือตน้ทุนบริการในอดีตในงวดปัจจุบนั หรือรบัรูผ้ล

ขาดทุนเพียงเพราะมีกําไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในงวดปัจจุบนั 

ดงันั้นกิจการตอ้งรบัรูร้ายการต่อไปนี้ ทนัทีภายใตย่้อหนา้ที่ 54 หากรายการดงักล่าวเกิดข้ึนใน

ขณะทีมี่การกําหนดสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ที ่58.2 
(1) ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสําหรบังวดปัจจุบนั

และตน้ทุนบริการในอดีตสําหรับงวดปัจจุบนัหากผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณ

ดงักล่าวเกินกว่าการลดลงของมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่ระบุในย่อ

หนา้ที่ 58.2.2 หากมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มข้ึน ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทั้งหมด

สําหรบังวดปัจจุบนัและตน้ทุนบริการในอดีตสําหรบังวดปัจจุบนัตอ้งรบัรูท้นัทีตามย่อ

หนา้ที ่54 

(2) ผลกําไรสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสําหรบังวดปัจจุบนั

หลงัหักตน้ทุนบริการในอดีตสําหรับงวดปัจจุบนัหากผลกําไรสุทธิจากการประมาณ

ดงักล่าวเกินกว่าการเพิม่ข้ึนของมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่ระบุในย่อ

หนา้ที่ 58.2.2 หากมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
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ลดลง ผลกําไรสุทธิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทั้งหมดสําหรบั

งวดปัจจุบนัหลงัหกัตน้ทุนบริการในอดีตสําหรบังวดปัจจุบนัตอ้งรบัรูท้นัทีตามย่อหนา้ที ่54 

 

58ข กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 58ก กต่็อเม่ือ ณ วันต้นงวด หรือวันสิ้นงวด กิจการมีส่วนเกิน
2
 

ในโครงการผลประโยชน์ และจากเงื่อนไขของโครงการในปัจจุบันไม่สามารถได้รับส่วนเกินน้ันคืน

ทั้งหมดผ่านการรับเงินคืนหรือการลดลงของการจ่ายสมทบในอนาคต ในกรณีดังกล่าวต้นทุนบริการ

ในอดีตและ ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่เกดิขึ้นในงวด ซ่ึงยัง

ไม่ได้รับรู้ตาม ย่อหน้าที่ 54 จะเพ่ิมจาํนวนตามย่อหน้าที่ 58.2.1 หากการเพ่ิมขึ้นน้ีไม่หักกลบด้วย

จาํนวนที่เท่ากนัของการลดลงของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่สามารถรับรู้รายการ

ตามย่อหน้าที่ 58.2.2 จะมีการเพ่ิมขึ้นของยอดรวมสทุธติามย่อหน้าที่ 58.2 และเกดิผลกาํไรที่ต้อง

รับรู้  ย่อหน้าที่ 58ก ห้ามรับรู้กาํไรในสถานการณเ์หล่าน้ี ผลกระทบทางตรงข้ามเกดิกบัผลกาํไรจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยในงวด ซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ตามย่อหน้าที่ 54 ถึงระดับ

ที่ผลจากการประมาณตามหลักตามคณติศาสตร์ประกนัภัยลดผลขาดทุนสะสมจากการประมาณตาม

หลักตามคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้  ย่อหน้าที่ 58ก ห้ามรับรู้ ผลขาดทุนในสถานการณ์

เหล่าน้ี  

59. สนิทรัพย์อาจเกดิจากการมีเงินสมทบเกนิในโครงการผลประโยชน์หรือเกดิในบางกรณีที่กจิการรับรู้

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย กจิการรับรู้สนิทรัพย์ในกรณีดังกล่าว 

เน่ืองจาก 
59.1 กจิการควบคุมทรัพยากร คือ สามารถนาํเงินส่วนเกนิไปสร้างผลประโยชน์ในอนาคตได้ 

59.2 การควบคุมน้ันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต (พนักงานได้ให้บริการและกิจการสมทบเงิน

แล้ว) และ 

59.3 กจิการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจ่ายในอนาคตลง

หรือได้รับเงินสดคืน ไม่ว่าทางตรงแก่กจิการหรือทางอ้อมโดยโอนไปยังโครงการอื่นที่ขาดดุล 

60.   จาํนวนสูงสุดตามย่อหน้าที่ 58.2 ไม่สามารถนาํไปใช้แทนการชะลอการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93) และต้นทุนบริการในอดีต

บางอย่าง (ตามย่อหน้าที่ 96) นอกจากสถานการณ์ที่กล่าวในย่อหน้าที่ 58ก เท่าน้ัน อย่างไรกต็าม 

ข้อจาํกดัน้ีสามารถนาํไปใช้แทนแนวทางที่กจิการอาจเลือกปฏบิัติเม่ือนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่ 155.2 ย่อหน้าที่ 120ก (6.3) กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินที่

ไม่ได้รับรู้ เป็นสนิทรัพย์ เน่ืองจากจาํนวนสงูสดุ ตามย่อหน้าที่ 58.2 

 

 

 

 

2
 ส่วนเกินคือส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์หลังการออกจากงาน 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่60   

โครงการผลประโยชน์มีลักษณะดังน้ี  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน        1,100 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (1,190) 

 (90) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ (110) 

ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ (70) 

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสนิที่ยังไม่ได้รับรู้ เม่ือนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้คร้ังแรก 

ตามย่อหน้าที่ 155.2 

 

     (50) 

จาํนวนติดลบตามย่อหน้าที่ 54     (320) 

มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ 

ที่จะต้องจ่ายในอนาคต 

 

.           90   

จาํนวนสงูสดุตามย่อหน้าที่ 58.2 คาํนวณได้ดังน้ี  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้           110 

ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้            70 

มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ 

ที่จะต้องจ่ายในอนาคต 

 

             90 

จาํนวนสงูสดุ            270 

  

เน่ืองจาก 270 บาท น้อยกว่า 320 บาท ดังน้ัน กจิการจะรับรู้สนิทรัพย์ 270 บาท และเปิดเผยว่า

จาํนวนสงูสดุได้ลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ลง 50 บาท (ตามย่อหน้าที่ 120ก(6.3)) 

กาํไรหรือขาดทุน  

61. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลรวมสุทธิของรายการดงันี้ ในกําไรหรือขาดทุน เวน้แต่มีมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัอ่ืนกําหนดหรืออนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยไ์ด ้

61.1 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (ตามย่อหนา้ที ่63 ถงึ 91) 

61.2 ตน้ทุนดอกเบี้ ย (ตามย่อหนา้ที ่82) 

61.3 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยโ์ครงการ (ตามย่อหนา้ที่ 105 ถึง 107) 

และจากจํานวนทีมี่สิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย (ตามย่อหนา้ที ่104ก)  

61.4 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามที่

กําหนดไวใ้นนโยบายการบญัชี (ตามย่อหนา้ที ่92 ถงึ 93ง) 

61.5 ตน้ทุนบริการในอดีต (ตามย่อหนา้ที ่96) 

61.6 ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการจ่ายชําระผลประโยชน ์(ตามย่อหนา้ที ่

109 ถงึ 110) 
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61.7 ผลกระทบของจํานวนสูงสุดตามย่อหนา้ที่ 58.2 หากไม่รบัรูร้ายการนอกกําไรหรือ

ขาดทุนตามย่อหนา้ที ่93ค 

62. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ กาํหนดให้รวมต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวไว้ในราคาทุน

ของสินทรัพย์ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรวม เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมของ

องค์ประกอบต่างๆ ตามย่อหน้าที่ 61 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า – มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนที์่

กาํหนดไวแ้ละตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

63. ต้นทุนรวมสดุท้ายของโครงการผลประโยชน์อาจจะขึ้นอยู่กบัตัวแปรหลายชนิด เช่น เงินเดือนเดือน

สุดท้าย อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต แนวโน้มค่ารักษาพยาบาล และ

ผลตอบแทนจากการนาํสินทรัพย์โครงการไปลงทุน (กรณีที่โครงการมีการตั้งเป็นกองทุน) ต้นทุน

รวมสดุท้ายของโครงการจึงไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนน้ีจะยังคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ในการ

วัดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและต้นทุนบริการ

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องจึงจาํเป็นต้อง 

63.1 ใช้วิธกีารกาํหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (ตามย่อหน้าที่ 

64 ถงึ 66) 

63.2 กระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการบริการ (ตามย่อหน้าที่ 67 ถงึ 71) และ 

63.3 ตั้งข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย(ตามย่อหน้าที่ 7 ถงึ 91) 

 

วิธีกาํหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

64. กิจการตอ้งใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวใ้นการกําหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ตน้ทุนบริการปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้ง และตน้ทุนบริการในอดีต  

65. วิธคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (บางคร้ังเรียกว่า วิธผีลประโยชน์ค้างจ่ายตามส่วนของบริการ 

หรือวิธผีลประโยชน์ตามจาํนวนปีหรือผลประโยชน์ที่ให้บริการ) พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวด

ก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 67 ถึง 71) เพ่ิมขึ้นทลีะหน่วย และวัด

มูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพันโดยรวม (ตามย่อหน้าที่ 72 ถงึ 91) 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่65 

กจิการกาํหนดจ่ายผลประโยชน์ทั้งจาํนวนเม่ือสิ้นสดุการจ้างเท่ากบัร้อยละ 1 ของเงินเดือนเดือน

สดุท้ายสาํหรับแต่ละปีที่พนักงานให้บริการ เงินเดือนในปีที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติว่าแต่

ละปีเงินเดือนเพ่ิมขึ้นแบบทบต้นในอตัราร้อยละ 7 อตัราคิดลดเป็นร้อยละ 10 ต่อปี 

ตารางข้างล่างแสดงภาระผูกพันที่เพ่ิมขึ้นสาํหรับพนักงานรายหน่ึงที่คาดว่าจะออกจากงานเม่ือสิ้น

ปีที่ 5 โดยสมมติว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย เพ่ือให้ง่ายต่อการทาํความเข้าใจ ตัวอย่างน้ีไม่รวมการปรับปรุงเพ่ิมเติมที่จะสะท้อน

ความเป็นไปได้ที่พนักงานจะออกจากงานก่อนหรือหลังวันที่ที่คาดไว้ 

 
ปีที่ 1 2 3 4 5 

ผลประโยชน์ที่เกดิจาก      

- ปีก่อน 0 131 262 393 524 

- ปีปัจจุบัน (ร้อยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย) 131 131 131 131 131 

- ปีปัจจุบันและปีก่อน 131 262 393 524 655 

ภาระผูกพันยกมา - 89 196 324 476 

ดอกเบี้ยร้อยละ 10 - 9 20 33 48 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน   89   98 108 119 131 

ภาระผูกพันสิ้นงวด   89 196 324 476 655 

หมายเหตุ      

1. ภาระผูกพันยกมา คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์งวดก่อนๆ 

2. ต้นทุนบริการปัจจุบัน คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่เกดิจากงวดปัจจุบัน 

3. ภาระผูกพันสิ้นงวด คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่เกดิจากงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

66. กจิการต้องคิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งจาํนวน แม้ภาระผูกพันบางส่วน

จะครบ กาํหนดจ่ายภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน 

การจดัสรรผลประโยชนไ์ปยงังวดการบริการ  

67. ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ตน้ทุนบริการปัจจุบนัที่

เกี่ยวขอ้ง และตน้ทุนบริการในอดีต กิจการตอ้งกําหนดผลประโยชนไ์ปยงังวดบริการต่างๆ ตาม

สูตรคํานวณผลประโยชนข์องโครงการ อย่างไรก็ดี  ถา้การใหบ้ริการของพนกังานในปีหลงัๆ จะ

ทําให้ระดับของผลประโยชน์สูงกว่าปีก่อนๆ อย่างเป็นสาระสําคัญ กิจการต้องกําหนด

ผลประโยชนต์ามวิธีเสน้ตรง นบัจาก 
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67.1 วันที่การให้บริการของพนกังานมีผลทําให้พนกังานเริ่มไดร้ับผลประโยชน์ตาม

โครงการ (ไม่ว่าผลประโยชนน์ั้นจะข้ึนกบัเงือ่นไขของการใหบ้ริการในอนาคตหรือไม่) 

จนถงึ 
67.2 วนัที่การใหบ้ริการของพนกังานไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์ามโครงการในระยะเวลา

ต่อมาอย่างมีสาระสําคญั นอกเหนอืจากเงินเดือนทีเ่พิม่ข้ึนในอนาคต 

68. วิธคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กาํหนดให้กจิการกาํหนดผลประโยชน์ของงวดปัจจุบัน (เพ่ือ

คาํนวณต้นทุนบริการปัจจุบัน) และกาํหนดผลประโยชน์ทั้งงวดก่อนและงวดปัจจุบัน (เพ่ือหามูลค่า

ปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์) กิจการกาํหนดผลประโยชน์ให้งวดต่างๆ ตาม

งวดที่ภาระผูกพันที่จะต้องให้ผลประโยชน์หลังออกจากงานเกดิขึ้น ภาระผูกพันดังกล่าวจะเกดิเม่ือ

พนักงานให้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการคาดว่าจะจ่ายในรอบ

ระยะเวลารายงานในอนาคต วิธีการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทาํให้กิจการวัด

มูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถอืเพียงพอที่จะใช้รับรู้ เป็นหน้ีสนิ 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่68  

1. โครงการผลประโยชน์ กาํหนดให้จ่ายผลประโยชน์เป็นจาํนวน 100 โดยจ่ายเม่ือพนักงานออก

จากงานตามจาํนวนปีที่พนักงานให้บริการ  

กิจการกาํหนดผลประโยชนจ์าํนวน 100 สาํหรบัแต่ละปี ตน้ทนุบริการปัจจุบนัมี มลูค่าปัจจุบนั

จาํนวน 100 ส่วนมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนมี์มลูค่าปัจจุบนัของ

ผลตอบแทนจาํนวน 100 คณูดว้ยจาํนวนปีของการใหบ้ริการจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ถา้กิจการตอ้งจ่ายผลประโยชน์นัน้ทันทีทีพ่นักงานออกจากงาน  ตน้ทุนบริการปัจจุบันและ

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะสะทอ้นวนัทีที่ค่าดว่าพนักงานจะ

ออกจากงาน ดงันัน้ เนือ่งจากผลของการคิดลด จาํนวนผลประโยชนข์า้งตน้จะนอ้ยกวา่จาํนวน

ทีคํ่านวณไดห้ากพนกังานออกจากงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2. โครงการกาํหนดให้จ่ายบาํนาญรายเดือนเป็นจาํนวน ร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย 

สาํหรับแต่ละปีที่ทาํงาน และจะจ่ายตั้งแต่อายุ 65 ปี 

ผลประโยชนจ์ะเท่ากบัมลูค่าปัจจบุนั (ณ วนัทีค่าดวา่จะออกจากงาน) ของบํานาญรายเดือนรอ้ย

ละ 0.2 ของประมาณการเงินเดือนเดือนสุดทา้ยทีจ่ะตอ้งจ่ายตัง้แต่วนัทีค่าดวา่จะเกษียณไป

จนถึงวนัทีค่าดว่าจะเสียชีวิต จะกําหนดไปใหแ้ต่ละปีทีใ่หบ้ริการ ตน้ทุนบริการปัจจุบัน คือ 

มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชนน์ัน้ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์คือ 

มลูค่าปัจจุบนัของบํานาญทีจ่า่ยรายเดือนเป็นจาํนวนรอ้ยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสดุทา้ยคณู

ดว้ยจาํนวนปีทีใ่หบ้ริการจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตน้ทุนบริการปัจจุบันและมูลค่า

ปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตอ้งคิดลด เพราะการจ่ายบํานาญจะเร่ิม

ตัง้แต่อายุครบ 65 ปี 
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69. บริการของพนักงานจะก่อให้เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ว่าผลประโยชน์น้ันจะ

ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของการจ้างงานในอนาคต (หรืออกีนัยหน่ึง คือ ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็น

สทิธิขาดของพนักงาน) กล่าวคือ การให้บริการของพนักงานก่อนวันที่ได้รับสทิธิขาดน้ัน ก่อให้เกิด

ภาระผูกพันจากการอนุมาน เน่ืองจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา จาํนวนของบริการที่

พนักงานจะต้องให้ในอนาคตก่อนที่จะได้รับสทิธขิาดน้ันจะลดลง ทั้งน้ี ในการวัดมูลค่าภาระผูกพัน

จากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว กิจการจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนอาจไม่

สามารถทาํตามข้อกาํหนดที่จะได้รับสทิธขิาด ในทาํนองเดียวกนั แม้ว่าผลประโยชน์หลังการจ้างงาน

บางอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลหลังการจ้างงานกิจการจะต้องจ่ายกต่็อเม่ือมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้

เกิดขึ้นภายหลังพ้นสภาพพนักงาน กจ็ะถือว่ามีภาระผูกพันเม่ือพนักงานได้ให้บริการที่ทาํให้ได้รับ

สทิธิที่จะรับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกดิขึ้น ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่ระบุ

ไว้จะเกดิขึ้นจะมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของภาระผูกพัน แต่ไม่ได้กาํหนดว่าภาระผูกพันเกดิขึ้น

หรือไม่ 
ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่69  

1. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็นจาํนวน 100 สาํหรับแต่ละปีที่พนักงานให้บริการ แต่พนักงาน

จะได้รับสทิธขิาดเม่ือทาํงานครบ 10 ปี 

กจิการควรกาํหนดผลประโยชน์จาํนวน 100 ให้แต่ละปี โดยในแต่ละปีของ 10 ปีแรก ต้นทุน

บริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสะท้อนความเป็นไปได้ที่พนักงานอาจ

ให้บริการไม่ถงึ 10 ปี 

2. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็นจาํนวน 100 สาํหรับแต่ละปีที่ให้บริการ แต่ไม่รวมบริการก่อน

อายุ 25 ปี และผลประโยชน์น้ันเป็นสทิธขิาดทนัท ี

บริการที่พนักงานให้ก่อนอายุ 25 ปีไม่ก่อให้เกดิผลประโยชน์ เพราะก่อนวันที่ดังกล่าว บริการ

ไม่ได้นาํไปสู่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะมีเง่ือนไขหรือไม่กต็าม ดังน้ัน ผลประโยชน์ในช่วงดังกล่าว

ไม่ได้รับการจัดสรรไว้ ทั้งน้ี ผลประโยชน์เป็นจาํนวน 100 ต้องกาํหนดให้แต่ละปีหลังจาก

พนักงานอายุครบ 25 ปีแล้ว 

70. ภาระผูกพันจะเพ่ิมขึ้นจนกว่าจะถึงวันที่การให้บริการของพนักงานในอนาคตไม่ทาํให้ผลประโยชน์

เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระสาํคัญ ดังน้ัน ผลประโยชน์ทั้งหมดจะกาํหนดให้งวดบัญชีต่างๆ ที่สิ้นสุดใน

หรือก่อนวันที่ดังกล่าวตามสูตรการคํานวณผลประโยชน์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ถ้าการ

ให้บริการของพนักงานในปีหลังๆ ทาํให้ผลประโยชน์สงูกว่าปีก่อนอย่างเป็นสาระสาํคัญ กจิการต้อง

กําหนดผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรงจนกว่าจะถึงวันที่การให้บริการของพนักงานไม่ทาํให้ผล

ประโยชน์เพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นสาระสาํคัญอีกต่อไป ทั้งน้ี เพราะในที่สุดบริการที่พนักงานให้ตลอด

ระยะเวลาน้ันนาํไปสู่ผลประโยชน์ในระดับที่สงูขึ้น  
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่70 

1. โครงการกาํหนดจ่ายผลประโยชน์คร้ังเดียวเป็นจาํนวน 1,000 เม่ือพนักงานทาํงานครบ 10 ปี 

โดยไม่จ่ายผลประโยชน์อื่นสาํหรับการให้บริการของพนักงาน หลังจากน้ัน 

กิจการกาํหนดผลประโยชนใ์หแ้ต่ละปีเป็นจาํนวน 100 (1,000 หาร 10 ปี) ใน 10 ปีแรก ตน้ทนุ

บริการปัจจุบนัของแต่ละปีใน 10 ปีแรก สะทอ้นความเป็นไปไดที้พ่นกังานอาจทํางานไม่ครบ 10 

ปี กิจการจะไม่ตอ้งกาํหนดผลประโยชนห์ลงัจากนัน้ 

2. โครงการกาํหนดจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานคร้ังเดียวเป็นจาํนวน 2,000 ให้แก่พนักงาน

ทุกคนที่ ยังคงทํางานจนอายุครบ 55 ปี โดยมีอายุงานครบ 20 ปี หรือจ่ายผลประโยชน์ให้

พนักงานที่อายุครบ 65 ปี โดยไม่คาํนึงถงึอายุงาน 

สาํหรบัพนกังานทีเ่ขา้งานก่อนอายุ 35 ปี การใหบ้ริการจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์ามโครงการเมือ่

อายุครบ 35 ปี เท่านัน้ (พนกังานสามารถออกจากงานเมือ่อายุ 30 ปี และกลบัมาทาํงานเมือ่อายุ 

33 ปี โดยไม่ส่งผลต่อจาํนวนหรือเวลาทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์) ทัง้น้ี ผลประโยชน์ดงักล่าวข้ึนอยู่

กบัการทํางานในอนาคต นอกจากน้ี การทํางานหลังจากอายุเกินกว่า 55 ปี ก็จะไม่กระทบต่อ

จาํนวนผลประโยชนห์ลงัจากนัน้อย่างเป็นสาระสาํคญั ดงันัน้สาํหรบัพนกังานเหล่าน้ีกิจการกาํหนด

ผลประโยชนใ์หทุ้กปี ปีละเป็นจาํนวน 100  (2,000 หาร 20 ปี) ตัง้แต่พนกังานอายุ 35 ถึง 55 

ปี เท่านัน้ 

 

สําหรับพนักงานทีเ่ขา้งานระหว่างอายุ 35 ถึง 45 ปี การมีอายุงานเกิน 20 ปี จะไม่ทําใหผ้ล

ประโยชน์หลังจากนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสําคัญสําหรับพนักงานเหล่าน้ี กิจการกําหนด

ผลประโยชนใ์หเ้ป็นจาํนวน 100 (2,000 หาร 20 ปี) ต่อปี ใน 20 ปีแรก 

 

สาํหรบัพนกังานทีเ่ขา้งานเมือ่อายุ 55 ปี การมีอายุงานเกิน 10 ปี จะไม่ทาํใหผ้ลประโยชนห์ลงัจาก

นัน้เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสําคัญ สําหรบัพนักงานเหล่าน้ีกิจการกําหนดผลประโยชน์เป็นจาํนวน 

200 (2,000 หาร 10 ปี) ต่อปี ใน 10 ปีแรก  

 

สําหรับพนักงานทัง้หมด ตน้ทุนบริการปัจจุบันและมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสะทอ้นความ

เป็นไปไดที้พ่นกังานอาจทาํงานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

3. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกาํหนดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 

แต่ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ร้อยละ 40 ของค่ารักษาพยาบาลหลัง

ออกจากงานและพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถเบิก

ชดเชยได้ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 
 

ตามสตูรการคํานวณผลประโยชนข์องโครงการ กิจการกาํหนดเท่ากบัรอ้ยละ 4 ต่อปีใน 10 ปีแรก

ของมลูค่าปัจจุบนัของค่ารกัษาพยาบาลทีค่าดวา่จะเกิดข้ึน (รอ้ยละ 40 หาร 10ปี) และรอ้ยละ 1 
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ต่อปี (รอ้ยละ 10 หาร 10 ปี) ในปีที ่11 ถึง 20 ทัง้น้ี ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของแต่ละปีสะทอ้น

ความเป็นไปไดที้พ่นกังานอาจทํางานไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ําหนดเพือ่ทีจ่ะไดร้บับางส่วนหรือ

ทัง้หมดของผลประโยชน์ กิจการไม่ไดก้ําหนดผลประโยชน์สาํหรบัพนกังานทีค่าดวา่จะออกจาก

งานก่อนทาํงานครบ 10 ปี  

4. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกาํหนดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 

แต่ยังไม่ครบ 20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลหลัง

ออกจากงาน และพนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่า สามารถเบิก

ชดเชยได้ร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

การใหบ้ริการของพนักงานในปีหลงัๆ จะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสําคัญ

มากกวา่ปีแรกๆ ดงันัน้ สาํหรบัพนักงานทีค่าดวา่จะออกจากงานหลงัอายุงานครบ 20 ปีหรือ

มากกวา่ กิจการกาํหนดผลประโยชนต์ามวธีิเสน้ตรงตามย่อหนา้ที ่68 สาํหรบัพนกังานทีมี่อายุงาน

เกิน 20 ปีนัน้ ไม่ทาํให ้  ผลประโยชนห์ลงัจากนัน้เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสาํคญัดงันัน้ผลประโยชน์

ทีก่าํหนดใหแ้ต่ละปีใน 20 ปีแรก คือ รอ้ยละ 2.5 ของมลูค่าปัจจุบนัของค่ารกัษาพยาบาลทีค่าด

วา่จะเกิด (รอ้ยละ 50 หาร 20 ปี) 

สําหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานระหว่างอายุงาน 10 ถึง 20 ปี กิจการกําหนด

ผลประโยชน์เท่ากบัรอ้ยละ 1 ต่อปีใน 10 ปีแรกของมูลค่าปัจจุบนัของค่ารกัษาพยาบาลทีค่าดวา่

จะเกิดข้ึน กิจการไม่ไดก้าํหนดผลประโยชน์ใหก้บัพนกังานเหล่าน้ีสาํหรบัการทํางานตัง้แต่ส้ินปีที ่

10 ถึงวนัทีที่ค่าดวา่จะออกจากงานกิจการไม่กาํหนดผลประโยชนส์าํหรบัพนกังานทีค่าดวา่จะออก

จากงานก่อนทาํงานครบ 10 ปี 

71. หากจาํนวนผลประโยชน์คิดเป็นสดัส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนเดือนสดุท้ายของแต่ละปีที่ให้บริการ 

เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตจะมีผลต่อจาํนวนเงินที่ต้องมีเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันที่เกดิขึ้นสาํหรับ

บริการที่พนักงานให้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ก่อให้เกดิภาระผูกพันเพ่ิมขึ้นอกี ดังน้ัน 

71.1 เพ่ือการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 67.2 เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นไม่ทาํให้เกิดผลประโยชน์อีก

ต่อไป แม้ว่าจาํนวนผลประโยชน์จะขึ้นกบัเงินเดือนเดือนสดุท้าย และ 
71.2 จาํนวนผลประโยชน์ที่กาํหนดในแต่ละงวดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนของเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง

กบัผลประโยชน์น้ัน 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่71 

พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย สาํหรับแต่ละปีที่ให้บริการก่อน

อายุครบ 55 ปี กจิการกาํหนดผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสดุท้ายที่คาดไว้ในแต่ละปี

จนพนักงานมีอายุครบ 55 ปี ซ่ึงเป็นวันที่การให้บริการหลังจากน้ันจะไม่ทาํให้ผลประโยชน์

หลังจากน้ันภายใต้โครงการเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระสาํคัญ กจิการจึงไม่กาํหนดผลประโยชน์สาํหรับ

การบริการภายหลังอายุดังกล่าวอกี 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

72. ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตอ้งเป็นกลางและสอดคลอ้งกนั 

73. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย คือ ประมาณการที่ดีที่สดุของกจิการ

เกี่ยวกบัตัวแปรที่จะกาํหนดต้นทุนขั้นสุดท้ายของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้พนักงาน ซ่ึง

ประกอบด้วย 

73.1 ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปัจจุบันและอดีต

พนักงาน (รวมถงึผู้อยู่ในการอุปการะ) ที่มีสทิธไิด้รับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่างๆ 

เช่น 

73.1.1   อตัราการเสยีชีวิต ทั้งในระหว่างและภายหลังการจ้างงาน 

73.1.2 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณอายุก่อน 

กาํหนด 

73.1.3  สัดส่วนของสมาชิกของโครงการและผู้อยู่ในการอุปการะที่ มีสิทธิได้ รับ

ผลประโยชน์ และ 

73.1.4   อตัราการเรียกร้องให้จ่ายเงินตามโครงการการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ 

73.2 ข้อสมมติทางการเงินเกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่างๆ เช่น 

73.2.1  อตัราคิดลด (ตามย่อหน้าที่ 78 ถงึ 82) 

73.2.2  ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต (ตามย่อหน้าที่ 83 ถงึ 87) 

73.2.3 กรณีผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 

รวมทั้งต้นทุนการ จัดการสทิธทิี่จะเรียกร้องให้จ่ายเงินและการจ่ายผลประโยชน์

หากเป็นสาระสาํคัญ (ตามย่อหน้าที่ 88 ถงึ 91) และ 

73.2.4  อตัราผลตอบแทนที่คาดไว้ของสนิทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 105 ถงึ 107) 

74. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นกลางหากไม่ใช้วิธีที่ไม่

ระมัดระวังหรือระมัดระวังมากจนเกนิไป 

75. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสอดคล้องกัน หากข้อสมมติน้ัน

สะท้อนความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น  
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76. ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ และอตัราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

ระดับเงินเฟ้อบางระดับ (เช่น ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย และการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนและ

ผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวดใดงวดหน่ึง จะใช้ระดับอตัราเงินเฟ้อระดับเดียวกนัในช่วงเวลาน้ัน 

77. ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้ น 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ และอตัราคิดลด ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

ระดับเงินเฟ้อบางระดับ (เช่น ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย และการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนและ

ผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวดใดงวดหน่ึง จะใช้ระดับอตัราเงินเฟ้อระดับเดียวกนัในช่วงเวลาน้ัน 

กิจการกาํหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติทางการเงินอย่างอื่นตามอัตราที่ประกาศ เว้นแต่การ

ประมาณตามอัตราที่แท้จริง (ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ) จะน่าเช่ือถือมากกว่า เช่น ในประเทศที่มี

ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง) หรือหากผลประโยชน์เช่ือมโยงกบัดัชนี และหุ้นกู้ที่เช่ือมโยงกบัดัชนีใน

สกุลเงินและเง่ือนไขเดียวกนัน้ันมีการซ้ือขายอย่างหนาแน่นในตลาด 

78. ขอ้สมมติทางการเงินตอ้งอยู่บนพื้ นฐานของการคาดการณข์องตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานสําหรบังวดทีจ่ะชําระภาระผูกพนั 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั – อตัราคิดลด 

78. อตัราทีใ่ชคิ้ดลดภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (ทั้งทีมี่กองทุนและไม่มีกองทุน) 

ตอ้งกําหนดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของหุน้กูภ้าคเอกชนที่ไดร้บัการจัด

อนัดบัอยู่ในระดบัดี ณ วนัรอบระยะเวลารายงาน ในประเทศที่หุน้กูด้งักล่าวมีการซ้ือขายใน

ตลาดนอ้ย ควรใช้อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาล (ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน) สกุลเงิน และเงื่อนไขของหุน้กูเ้อกชนหรือพนัธบตัรรฐับาลตอ้งสอดคลอ้ง

กบัสกุลเงินและเงือ่นไขของภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงานโดยประมาณ 

79. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่สาํคัญอกีอย่างหน่ึง คือ อตัราคิดลด 

ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนค่าของเงินตามเวลา แต่ไม่สะท้อนความเสี่ยงในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยหรือความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากน้ี ยังไม่สะท้อนความเสี่ยงด้านสนิเช่ือ

เฉพาะของกจิการที่เกดิกบัเจ้าหน้ีของกจิการ และความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจาก

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก คณติศาสตร์ประกนัภัยได้ 

80. อตัราคิดลดสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ ในทางปฏบิัติ กจิการมัก

ใช้อตัราคิดลดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักอตัราเดียวที่สะท้อนจังหวะเวลาที่ประมาณขึ้น จาํนวนเงินของการ

จ่ายผลประโยชน์ และสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะจ่าย  

81. ในบางกรณี อาจไม่มีตลาดการซ้ือขายหุ้นกู้ที่มีการซ้ือขายมากและมีระยะเวลาครบกาํหนดยาวนาน

เพียงพอ และสอดคล้องกบัอายุโดยประมาณของการจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมด ในกรณีน้ัน กจิการจะ

ใช้อตัราตลาด ปัจจุบันที่เหมาะสมกบัเวลาคิดลดการจ่ายเงินในช่วงเวลาที่สั้นกว่า และประมาณอตัรา
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คิดลดสาํหรับช่วงเวลา ครบกาํหนดที่ยาวกว่าโดยการเทยีบสดัส่วนจากอตัราตลาดปัจจุบันตามเส้น

อตัราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน ทั้งหมดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มักจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากอัตราคิดลดที่ใช้กับส่วนของ ผลประโยชน์ที่ครบกาํหนดจ่ายภายหลังระยะเวลาครบ

กาํหนดของหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยู่ในท้องตลาด 

82. ต้นทุนดอกเบี้ ยคาํนวณโดยการคูณอัตราคิดลดที่กาํหนด ณ วันต้นงวดด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ตลอดงวดน้ัน โดยนาํผลการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของภาระ

ผูกพันมาพิจารณาด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจะแตกต่างจากหน้ีสนิที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะ

การเงิน เน่ืองจากหน้ีสินน้ันถูกบันทกึหลังจากหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อีกทั้ง

ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยและต้นทุนบริการในอดีต

ส่วนยังไม่ได้รับรู้ ในทนัท ี 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - เงินเดือน 

ผลประโยชน ์และค่ารกัษาพยาบาล 

83. ภาระผูกพนัของผลประโยชนห์ลงัออกจากงานนั้น จะตอ้งวดัโดยใชเ้กณฑที์ส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ 

83.1 เงินเดือนทีป่ระมาณว่าจะเพิม่ข้ึนในอนาคต 

83.2 ผลประโยชนต์ามเงือ่นไขทีร่ะบุในโครงการ (หรือเกิดจากภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

ทีน่อกเหนอืจากเงือ่นไขนั้น) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ 

83.3 การเปลีย่นแปลงในอนาคตที่ประมาณไวข้องผลประโยชนร์ะดบัภาครฐัที่มีผลต่อการ

จ่าย ผลประโยชนต์ามโครงการผลประโยชน ์ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี้

เท่านั้น 

83.3.1  การเปลีย่นแปลงนั้นบงัคบัใชก่้อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

83.3.2  ประวติัในอดีตหรือหลกัฐานอ่ืนๆ ที่เช่ือถือไดบ่้งช้ีว่าผลประโยชนร์ะดบั

ภาครฐัจะ เปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่คาดการณไ์ด  ้เช่น เป็นไปตามการ

เปลีย่นแปลงของระดบัราคาทัว่ไปหรือระดบัเงินเดือนทัว่ไปในอนาคต 

84. การประมาณของอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้ นในอนาคตต้องคาํนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ความอาวุโส การ

เล่ือนตาํแหน่ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อปุสงค์และอปุทานในตลาดแรงงาน 

85. หากเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่นอกเหนือจากเง่ือนไข

น้ัน) กาํหนดให้กจิการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ในงวดอนาคต การวัดมูลค่าของภาระผูกพันจะต้อง

สะท้อนการเปล่ียนแปลงน้ันด้วย ตัวอย่างเช่น 

85.1 กจิการมีประวัติให้ผลประโยชน์เพ่ิมในอดีตเพ่ือบรรเทาผลกระทบของอตัราเงินเฟ้อเป็น

ต้น และไม่มีข้อบ่งช้ีว่าจะเปล่ียนแปลงการปฏบิัติน้ันในอนาคต หรือ 

85.2 ได้รับรู้กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแล้วในงบการเงิน และ

กิจการผูกพัน ไม่ว่าโดยเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการ
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อนุมานที่นอกเหนือจากเง่ือนไขน้ัน) หรือโดยกฎหมาย ให้ใช้ส่วนเกินของโครงการเพ่ือ

ผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามย่อหน้าที่ 98.3) 

86. ข้อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สะท้อนการเปล่ียนแปลงของ

ผลประโยชน์ในอนาคตที่ไม่อยู่ในเง่ือนไขที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการ

อนุมาน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลต่อ 

86.1 ต้นทุนบริการในอดีต ถ้าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ให้สาํหรับบริการที่เกิด

ก่อนการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  และ 

86.2 ต้นทุนบริการปัจจุบันในงวดหลังการเปล่ียนแปลง ถ้าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อ

ผลประโยชน์ที่ให้สาํหรับบริการที่เกดิหลังการเปล่ียนแปลง 

87. ผลประโยชน์หลังออกจากงานบางประเภทเช่ือมโยงกบัตัวแปรอื่นๆ เช่น ระดับของผลประโยชน์จาก

การ ออกจากงานระดับภาครัฐ หรือค่ารักษาพยาบาลระดับภาครัฐ การวัดมูลค่าผลประโยชน์

ดังกล่าวสะท้อนถงึการเปล่ียนแปลงที่คาดการณไ์ว้ของตัวแปรเหล่าน้ันโดยอ้างองิกบัประสบการณใ์น

อดีตและหลักฐานอื่นที่เช่ือถอืได้ 

88. ขอ้สมมติเกีย่วกบัตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลตอ้งรวมประมาณการการเปลีย่นแปลงในอนาคตของ

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะต้นทุนค่า

รกัษาพยาบาล 

89. การวัดมูลค่าผลประโยชน์การรักษาพยาบาลหลังออกจากงานต้องอาศัยข้อสมมติเกี่ยวกบัระดับและ

ความถี่ของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินในอนาคตและต้นทุนของสิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินน้ัน กิจการ

ประมาณต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจากข้อมูลในอดีตตามประสบการณ์ของกจิการเอง และ

เม่ือจาํเป็นอาจใช้ข้อมูลอื่นในอดีตจากกิจการอื่นๆ บริษัทประกัน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ หรือ

แหล่งอื่นๆ ประกอบ นอกจากน้ี ยังคํานึงถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ

เปล่ียนแปลงวิธีการรักษาพยาบาล หรือรูปแบบการให้บริการ และการเปล่ียนแปลงสุขภาพ

พลานามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

90. ระดับและความถี่ของสทิธเิรียกร้องให้จ่ายเงินมักเป็นผลจากอายุ สขุภาพ และเพศของพนักงาน (และผู้ที่

พนักงานให้การอปุการะ) และอาจเป็นผลจากปัจจัยอื่น เช่น ตาํแหน่งทางภมิูศาสตร์ ดังน้ัน จะมีการ

ปรับปรุงข้อมูลในอดีตเม่ือส่วนประกอบทางประชากรศาสตร์ของประชากรแตกต่างจากข้อมูลใน

อดีตที่ใช้ และจะมีการปรับปรุงเม่ือมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ว่าแนวโน้มในอดีตจะไม่เป็นไปเช่นน้ันอกี

ต่อไปในอนาคต 

91. โครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานบางโครงการกาํหนดให้พนักงานจ่ายสมทบ

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโครงการด้วย การประมาณต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตต้องคาํนึงถึง

การสมทบดังกล่าวตามเง่ือนไขของโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (หรือตามภาระผูกพันจาก

การอนุมานที่นอกเหนือจากเง่ือนไขน้ัน) การเปล่ียนแปลงของเงินสมทบของพนักงานน้ีมีผลต่อต้นทุน

บริการในอดีต และบางคร้ังมีผลต่อการลดขนาดโครงการลง ต้นทุนที่เกิดขึ้ นของสิทธิเรียกร้องให้
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จ่ายเงินอาจลดลงหากมีผลประโยชน์ระดับภาครัฐหรือผู้ให้บริการทางสขุภาพอื่นๆ ช่วยแบ่งเบาภาระ

ด้วย (ดูย่อหน้าที่ 83.3 และ 87) 

 

ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

92. ในการวดัมูลค่าภาระหนี้ สินของโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ที่ 54 นั้น กิจการตอ้งรบัรู ้

(ตามเงื่อนไขในย่อหนา้ที่ 58ก) ส่วนหนึ่งของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (ตามที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 93) เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายหาก

มูลค่าสะสมสุทธิของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ทีย่งัไม่ไดร้บัรูเ้มือ่วนัส้ินสุดของงวดก่อนเกินกว่าจํานวนทีม่ากกว่าระหว่าง  
92.1 รอ้ยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ ณ วนันั้น 

(ก่อนหกัสินทรพัยโ์ครงการ) และ 
92.2 รอ้ยละ 10 ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ ณ วนันั้น 

หลกัเกณฑน์ี้ ใหใ้ชคํ้านวณและปฏิบติัแยกตามโครงการผลประโยชนแ์ต่ละโครงการ 

93. ส่วนของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ตอ้งรบัรู ้

สําหรบัโครงการผลประโยชนแ์ต่ละโครงการ คือส่วนเกินที่คํานวณไดต้ามย่อหนา้ที่ 92 หาร

ดว้ยจํานวนปีถวัเฉลี่ยที่คาดการณไ์วข้องอายุงานที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนกังานที่เขา้ร่วม

โครงการ อย่างไรก็ตาม กิจการอาจใชวิ้ธีการอ่ืนๆ ที่เป็นระบบที่ทําใหส้ามารถรบัรูผ้ลกําไรและ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัไดร้วดเร็วข้ึนก็ได ้หากกิจการใช้

หลกัเกณฑเ์ดียวกนัสําหรบัทั้งผลกําไรและขาดทุนอย่างสมํา่เสมอสําหรบัทุกๆ งวด กิจการอาจ

ใชวิ้ธีอ่ืนเหล่านี้ ได ้แมผ้ลกําไรและขาดทุนทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจะอยู่ในขอบเขตตามที่

ระบุในย่อหนา้ที ่92 

93ก หากกิจการมีนโยบายการรบัรูผ้ลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัในงวดที่เกิดผลกําไรขาดทุนดงักล่าว ตามที่อนุญาตในย่อหนา้ที่ 93 กิจการอาจรบัรู ้

รายการดงักล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามย่อหนา้ที่ 93ข ถึง 93ง หากกิจการปฏิบติั

เช่นเดียวกนัสําหรบั 
(1) โครงการผลประโยชนทุ์กโครงการ และ 

(2) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทุกรายการ 

93ข  ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 93ก ต้องแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

93ค กจิการที่รับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยตามย่อหน้าที่ 

93ก ต้องรับรู้การปรับปรงุที่เกดิจากขอบเขตในย่อหน้าที่ 58.2 ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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93ง ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยและการปรับปรุงที่เกดิจาก

ขอบเขตในย่อหน้าที่ 58.2 ที่รับรู้ โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้องรับรู้ทันทใีนกาํไรสะสม 

และต้องไม่จัดประเภทรายการเหล่าน้ีในกาํไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา 

94. ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจเกิดจากการเพ่ิมขึ้น

หรือลดลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หรือมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์โครงการโดยมีสาเหตุต่างๆ เช่น 
94.1 การเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงที่ไม่คาดการณ์ไว้ของอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การ

เกษียณอายุก่อนกาํหนด หรือการเสยีชีวิต หรือการเพ่ิมของเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ 

(หากเงื่อนไขที่เป็นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการทาํให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นตาม

อตัราเงินเฟ้อ) หรือของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
94.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการประมาณของการหมุนเวียนของพนักงานในอนาคต                     

การเกษียณอายุก่อนกาํหนด หรือการเสียชีวิต หรือการเพ่ิมของเงินเดือน ผลประโยชน์

ต่างๆ (หากเง่ือนไขที่เป็นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการทาํให้ผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น

ตามอตัราเงินเฟ้อ) หรือของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
94.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด และ 

94.4 ผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับจริงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์

โครงการ (ดูย่อหน้าที่ 105 ถงึ 107) 

95.  ในระยะยาว ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจหักกลบ

กนัเอง  ดังน้ัน ประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานควรพิจารณาเป็นช่วง 

(หรือขอบเขต) ของประมาณการที่ดีที่สดุ มาตรฐานการบัญชีอนุญาตแต่ไม่ได้บังคับให้กจิการรับรู้

ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยส่วนที่อยู่ในขอบเขตน้ันได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีบังคับให้กิจการต้องรับรู้ ส่วนหน่ึงของผลกําไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่เกนิกว่าขอบเขตขาดเกนิร้อยละ 10  และอนุญาตให้

ใช้วิธีการอื่นๆ ที่เป็นระบบเพ่ือรับรู้ รายการที่เรว็ขึ้น โดยวิธีน้ันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 93 ตัวอย่างวิธทีี่อนุญาตให้ใช้คือ การรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งจํานวนโดยทันทีทั้งส่วนที่อยู่ในและนอกช่วงขอบเขต ย่อหน้าที่ 

155.2.3 อธิบายถึงความจาํเป็นที่ต้องพิจารณาส่วนของหน้ีสนิที่ยังไม่รับรู้ตามแนวปฏบิัติช่วงที่มี

การเปล่ียนแปลงสําหรับการบันทึกบัญชีผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยที่เกดิขึ้นภายหลัง 

ตน้ทุนบริการในอดีต  

96.   ในการวดัมูลค่าภาระหนี้ สินตามโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ที่ 54 กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุน

บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายตามย่อหนา้ที่ 58ก ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลีย่จนกว่า

ผลประโยชนน์ั้นจะเป็นสิทธิขาดของพนกังาน หากพนกังานมีสิทธิไดร้บัผลประโยชนท์นัทีที่เริ่ม
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จัดตั้ งหรือเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน  ์กิจการต้องรับรูต้ ้นทุนบริการในอดีตเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดทนัที 

97. ต้นทุนบริการในอดีตจะเกดิขึ้นเม่ือกจิการเร่ิมจัดตั้งโครงการผลประโยชน์ซ่ึงมีผลประโยชน์ที่เกดิจาก

บริการในอดีตหรือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ที่ต้องชาํระสาํหรับการบริการในอดีตในโครงการ

ผลประโยชน์ที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการแลกเปล่ียนกับบริการของพนักงานตลอด

ช่วงเวลาจนกว่าผลประโยชน์กลายเป็นสทิธิขาด ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนบริการในอดีตตลอด

งวดน้ัน ถึงแม้ว่าโดยแท้จริงแล้วต้นทุนน้ันเกิดจากการให้บริการของพนักงานในงวดก่อน กิจการ

ต้องวัดมูลค่าของต้นทุนบริการในอดีตเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของภาระหน้ีสินที่เป็นผลมาจากการ

แก้ไขโครงการ (ดูย่อหน้าที่ 64) ต้นทุนบริการในอดีตติดลบจะเกิดขึ้ นเม่ือกิจการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากการบริการในอดีตเพ่ือทาํให้มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ลดลง 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่97  

กจิการดาํเนินโครงการบาํนาญโดยกาํหนดอตัราบาํนาญเป็นร้อยละ 2 ต่อปีของเงินเดือนเดือน

สดุท้ายสาํหรับทุกปีที่ให้บริการ โดยผลประโยชน์จะเป็นสทิธิขาดของพนักงานหลังจากปีที่ 5 ที่

ให้บริการ ในวันที่ 1 มกราคม 25X5 กจิการปรับปรุงอตัราบาํนาญเป็นร้อยละ 2.5 ต่อปีของ

เงินเดือนเดือนสดุท้ายสาํหรับทุกปีที่บริการโดย เร่ิมย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 25X1  ณ วันที่มี

การปรับปรุง มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ส่วนที่เพ่ิมสาํหรับการบริการจากวันที่ 1 มกราคม 

25X1 ถงึ 1 มกราคม 25X5 เป็นดังน้ี 

พนักงานที่มีอายุการให้บริการมากกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5 

พนักงานที่มีอายุการให้บริการน้อยกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5 

(อายุการทาํงานที่เหลือเฉล่ียจนกระทั่งได้เป็นสทิธขิาดคือ 3 ปี) 

150 

120 

270 

กิจการรบัรูค่้าใชจ้า่ยเป็นจาํนวน 150 ในงวดทนัที เนือ่งจากพนกังานไดร้บัสิทธิขาดแลว้ และรบัรู ้

ค่าใชจ้า่ยจาํนวน 120 ตามวธีิเสน้ตรงตลอด 3 ปี นบัจาก 1 ม.ค. 25X5 

 

98. ต้นทุนบริการในอดตี ไม่รวมถงึ 
98.1  ผลกระทบของผลต่างระหว่างเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นจริงกับการเพ่ิมขึ้นที่ประมาณไว้ที่มีต่อ

ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลประโยชน์สาํหรับบริการที่ได้รับปีก่อนๆ (ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการ

ในอดีต เน่ืองจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยอนุญาตให้

ใช้เงินเดือนที่ประมาณในอนาคตอยู่แล้ว) 
98.2  การเพ่ิมขึ้นของประมาณการจ่ายบาํนาญที่สงูหรือตํ่าไป เกดิจากกจิการมีภาระผูกพันจาก

การอนุมานที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น (ไม่ถือเป็นต้นทุนบริการในอดีต เน่ืองจากข้อสมมติในการ

ประมาณการตามหลัก คณติศาสตร์ประกนัภัยยอมให้รวมส่วนเพ่ิมน้ีแล้ว) 
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98.3 ประมาณการการปรับปรุงผลประโยชน์ที่เป็นผลจากกาํไรจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยที่รับรู้แล้วในงบการเงิน หากกจิการมีภาระผูกพันให้ทาํตามเงื่อนไข

ที่เป็นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเง่ือนไข

ดังกล่าว) หรือที่เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด ให้ใช้ส่วนเกนิของโครงการเพ่ือประโยชน์

ของผู้เข้าร่วมโครงการ แม้ว่าผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้ นน้ียังไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ (ผล

ของภาระผูกพันที่เพ่ิมขึ้ นน้ีคือผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัย และไม่ถอืเป็นต้นทุนบริการในอดีต (ดูย่อหน้าที่ 85.2)) 

98.4  การเพ่ิมขึ้นของผลประโยชน์ที่เป็นสทิธิขาด เม่ือพนักงานมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท์ั้งน้ี

ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ที่ปรับปรุงหรือกาํหนดขึ้นใหม่ (รายการน้ีไม่ถือเป็น

ต้นทุนบริการในอดีต เน่ืองจากกจิการรับรู้ ต้นทุนของผลประโยชน์ที่ประมาณการขึ้นเป็น

ต้นทุนบริการปัจจุบันเม่ือให้บริการแล้ว) และ 
98.5 ผลกระทบของการแก้ไขโครงการ ซ่ึงลดผลประโยชน์สาํหรับการบริการในงวดอนาคต 

(การลดขนาดโครงการลง)  

99.   เม่ือมีการกาํหนดหรือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ กจิการจัดทาํตารางการตัดจาํหน่ายต้นทุน

บริการในอดีต ในทางปฏิบัติ อาจเป็นการยากที่จะจัดทาํรายละเอียดเพ่ือระบุและนาํไปใช้กับการ

เปล่ียนแปลงตารางการตัดจําหน่ายสําหรับการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นภายหลังได้ นอกจากน้ี 

ผลกระทบมีแนวโน้มจะมีสาระสําคัญในกรณีที่ มีการลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชําระ

ผลประโยชน์เท่าน้ัน ดังน้ัน กิจการจึงแก้ไขตารางการตัดจาํหน่ายต้นทุนบริการในอดีตเม่ือเกดิการ

ลดขนาดโครงการหรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 

100. หากกิจการลดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ ผลของภาระหน้ีสินของ

โครงการผลประโยชน์ที่ลดลงน้ีให้รับรู้ เป็นต้นทุนบริการในอดีต (ที่ติดลบ) ตลอดระยะเวลาเฉล่ียที่

เหลืออยู่จนกว่าส่วนของผลประโยชน์ที่ลดลงน้ีจะเป็นสทิธขิาดของพนักงาน 

101. เม่ือกจิการลดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่มีอยู่ และขณะเดียวกนักเ็พ่ิมการ

จ่ายผลประโยชน์อื่นให้กบัพนักงานคนเดียวกนั กจิการต้องปฏบิัติกบัการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย

จาํนวนการเปล่ียนแปลงสทุธ ิ
 

การรบัรูร้ายการและวดัมูลค่า – สินทรพัยโ์ครงการ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ  

102. มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการจะหักออกจากจาํนวนเงินที่ต้องรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตามย่อหน้าที่ 54 เม่ือสนิทรัพย์โครงการไม่มีราคาตลาด ให้กจิการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์โครงการได้ ตัวอย่างเช่น ใช้การคิดลดประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

ด้วยอตัราคิดลดที่สะท้อนให้เหน็ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัทั้งสนิทรัพย์โครงการ และระยะเวลาที่

ครบกาํหนด หรือวันที่คาดว่าจะจาํหน่ายสินทรัพย์เหล่าน้ัน (หรือถ้าไม่มีระยะเวลาที่ครบกาํหนด 

อาจใช้ช่วงเวลาโดยประมาณจนถงึวันชาํระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง) 
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103.  สินทรัพย์โครงการไม่รวมถึงเงินสมทบที่กิจการที่เสนอรายงานยังไม่ได้จ่ายเข้ากองทุน และไม่รวม

ตราสารการเงินที่โอนเปล่ียนมือไม่ได้ที่กิจการเป็นผู้ออกและถือโดยกองทุน สินทรัพย์โครงการจะ

หักด้วยหน้ีสินของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ี

อื่นๆ และหน้ีสนิซ่ึงเป็นผลจากเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ ์

104. กรณีสินทรัพย์โครงการรวมกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเง่ือนไข ซ่ึงให้ความคุ้มครองที่มีจํานวนและ

จังหวะเวลาเท่ากบัการจ่ายผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดตามโครงการ มูลค่ายุติธรรมของกรมธรรม์

ประกันภัย ดังกล่าวถือได้ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 54 

(ทั้งน้ีหากจาํนวนที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยเรียกเกบ็หน้ีไม่ได้เตม็จาํนวน ต้องนาํมาหักออก

จากมูลค่ายุติธรรมน้ีด้วย) 

 สิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย  

104ก เมือ่ปรากฏชดัเจนว่ากิจการอ่ืนจ่ายชดเชยค่าใชจ่้ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพือ่ชําระภาระผูกพนั

ตามโครงการประโยชน ์กิจการตอ้งรบัรูสิ้ทธิที่จะไดร้บัชดเชยนั้นเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหาก 

และใหกิ้จการวดัมูลค่าสินทรพัยด์งักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ในทุกกรณีอ่ืนนอกจากนี้  ให้

กิจการใชแ้นวปฏิบติักบัทรพัยสิ์นนั้นในทางเดียวกนักบัสินทรพัยโ์ครงการ ค่าใชจ่้ายที่เกีย่วกบั

โครงการผลประโยชนอ์าจแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นจํานวนสุทธิหลงัหกัจํานวนที่

จะไดร้บัชดเชยทีร่บัรูแ้ลว้ 

104ข บางคร้ังกิจการสามารถหากิจการอื่น เช่น กิจการประกันมาเป็นผู้จ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด

เพ่ือชาํระภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์กไ็ด้ กรมธรรม์ประกนัภัยที่เข้าเง่ือนไขที่นิยามไว้ใน

ย่อหน้าที่ 7 ถือเป็นสินทรัพย์โครงการ ให้กิจการบันทึกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเง่ือนไขใน

ลักษณะเดียวกบัสนิทรัพย์โครงการอื่นๆ และต้องไม่ปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 104 ก (ดูย่อหน้าที่ 39 ถึง 

42 และย่อหน้าที่ 104) 

104ค หากกรมธรรม์ประกันภัยไม่เข้าคุณสมบัติของกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเง่ือนไข กรมธรรม์

ประกนัภัยดังกล่าวไม่ถือเป็นสนิทรัพย์โครงการ ย่อหน้าที่ 104ก ใช้กบักรมธรรม์ประเภทดังกล่าว 

โดยกิจการรับรู้สิทธิที่จะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากและไม่

นาํไปหักจากหน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 54 ส่วนในกรณีอื่นๆ ให้กจิการ

ใช้แนวปฏบิัติกบัสนิทรัพย์น้ันในทางเดียวกนักบัสนิทรัพย์โครงการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้ีสนิของ

โครงการผลประโยชน์ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 54 จะเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ภายในขอบเขตที่ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิจากภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์และจากสิทธิที่จะได้รับชดเชยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ตามย่อหน้าที่ 92 

และ 93 โดยย่อหน้าที่ 120ก(6.4) กาํหนดให้กจิการเปิดเผยลักษณะโดยสรุปของความเกี่ยวข้อง

ระหว่างสทิธทิี่จะได้รับชดเชยและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 
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ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่104ก ถงึ 104ค  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน                                                                      1,241 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้                    17 

หน้ีสนิที่รับรู้แล้วในงบแสดงฐานะการเงิน                                                        1,258 

สทิธติามกรมธรรม์ประกนัภัยที่สอดคล้องตรงกบัจาํนวนและจังหวะเวลาของผลประโยชน์ 

ที่จะจ่ายตามโครงการ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากบั 1,092                        1,092   

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้จาํนวน 17 เป็นผล

กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสะสมสทุธจิากภาระผูกพันและจาก

สทิธทิี่จะได้รับชดเชย 

  

104ง   ถ้าสทิธิที่จะได้รับชดเชยเกดิจากกรมธรรม์ประกนัภัยที่สอดคล้องตรงกบัจาํนวนและจังหวะเวลาที่

จะจ่าย ผลประโยชน์ค้างจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของ

สทิธิที่จะได้รับชดเชยดังกล่าวถือได้ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวใน

ย่อหน้าที่ 54 (โดยหักส่วนที่ไม่ใช่สทิธทิี่จะได้รับชดเชยได้เตม็จาํนวน) 
 

ผลตอบแทนจากสินทรพัยโ์ครงการ  

105. ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน                  

ผลแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการและผลตอบแทนที่เกิดจริงจาก

สินทรัพย์โครงการถือเป็นผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย  ซ่ึงจะรวมเข้ากับผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เพ่ือคํานวณจํานวนสุทธิที่จะนําไป

เปรียบเทยีบกบัจาํนวนที่จาํกดัไว้ของร้อยละ 10 ของขอบเขตตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 92 

106. ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการกาํหนดขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาด ณ ต้นงวด ซ่ึง

เป็นผลตอบแทนตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ผลตอบแทนที่คาดไว้จาก

สินทรัพย์โครงการน้ีสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่ถือไว้

ระหว่างงวดซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายเงินสมทบจริงเข้าสู่กองทุนและจ่ายผลประโยชน์จริงออกจาก

กองทุน 

 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่106 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1  มูลค่ายุติธรรมสนิทรัพย์โครงการมีจาํนวนเท่ากบั 10,000 และผล

กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยสะสมสทุธทิี่ยังไม่ได้รับรู้ มีจาํนวนเป็น 

760  วันที่ 30 มิถุนายน 25X1  โครงการจ่ายผลประโยชน์ไปจาํนวน 1,900 และได้รับเงิน

สมทบเข้ามาจาํนวน 4,900  
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์โครงการมีจาํนวนเทา่กบั 15,000 และ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มีจาํนวนเป็น 14,792 ผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยของภาระผูกพันสาํหรับปี 25X1 มีจาํนวนเป็น 

60 ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 กจิการที่รายงานจัดทาํข้อมูลประมาณการตามราคาตลาด ณ 

วันที่ดังกล่าวดงัน้ี            

 ร้อยละ 

ดอกเบี้ยรับและรายได้เงินปันผลหลังหักภาษีที่ต้องจ่ายโดยกองทน 9.25 

ผลกาํไรที่รับร้และยังไม่รับร้ของสนิทรัพย์โครงการ (หลังภาษี) 2.00 

ต้นทนค่าบริหาร (1.00) 

อตัราผลตอบแทนที่คาดไว้ 10.25 

สาํหรับปี 25X1 ผลตอบแทนที่คาดไว้และผลตอบแทนที่เกดิจริงจากสนิทรัพย์โครงการเป็น

ดังน้ี 

ผลตอบแทนจากจาํนวน 10,000 ที่ถอืไว้นาน 12 เดือนที่ร้อยละ 10.25               1,025       

ผลตอบแทนจากจาํนวน 3,000 ที่ถอืไว้นาน  6 เดือนที่ร้อยละ 5  

(เทยีบเท่ากบัร้อยละ 10.25 ต่อปี เม่ือคดิทบต้นทุก 6 เดือน)                               150 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการสาํหรับ 25X1                                 1,175      

   

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์โครงการ ณ 31 ธนัวาคม 25X1 15,000 

หัก มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์โครงการ  ณ  1 มกราคม 25X1 (10,000) 

หัก เงินสมทบที่ได้รับ (4,900) 

บวก ผลประโยชน์ที่จ่าย    1,900 

ผลตอบแทนที่เกดิจริงจากสนิทรัพย์โครงการ   2,000 

ผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการ (1,175) และผลตอบแทนที่เกดิจริง

จากสินทรัพย์โครงการ (2,000)  เป็นผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยจาํนวน  825  ดังน้ัน ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

สะสมสทุธทิี่ยังไม่ได้รับรู้ มีจาํนวน 1,525 (760 บวก 825 หัก 60) ตามย่อหน้าที่ 92 จาํนวนที่

จาํกดัตามขอบเขตเท่ากบัจาํนวนไม่เกนิ 1,500 (ค่าที่มากกว่าระหว่างร้อยละ 10 ของ 15,000 

หรือ ร้อยละ 10 ของ 14,792)  ในปีถัดมา (25X2) กจิการรับรู้ผลกาํไรจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยในกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 25 (1,525 ลบด้วย 1,500) หาร

ด้วยอายุงานที่คาดว่าจะเหลืออยู่โดยเฉล่ียของพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการสาํหรับปี 25X2 จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของ

ตลาด ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 สาํหรับผลตอบแทนตลอดอายุทั้งหมดของภาระผูกพัน 
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107. ในการกาํหนดผลตอบแทนที่คาดไว้และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการ กิจการหัก

ต้นทุนการบริหารที่คาดไว้นอกเหนือจากส่วนที่รวมในข้อสมมติจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยที่ใช้ในการวัดมูลค่าภาระผูกพัน 

 
 

การรวมธุรกิจ  

108. ในการรวมธุรกจิ กจิการรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกดิจากผลประโยชน์หลังจากออกจากงานโดยใช้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันรวมถึง

รายการต่อไปน้ี (แม้ว่าผู้ขายจะยังไม่ได้รับรู้รายการ ณ วันซ้ือ) 

108.1 ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่เกดิขึ้นก่อนวันซ้ือ 

(ไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตร้อยละ10 หรือไม่) 

108.2 ต้นทุนบริการในอดีตที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์หรือการนาํโครงการมาใช้
ก่อนวันซ้ือ และ 

108.3 จาํนวนซ่ึงผู้ขายยังไม่ได้รับรู้ตามแนวปฏบิัติในช่วงการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรกตามย่อหน้าที่ 155.2 

 
 

การลดขนาดโครงการลงและการจ่ายชําระผลประโยชน ์

109. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชนข์อง
โครงการผลประโยชนเ์มือ่มีการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชนเ์กิดข้ึน ผลกําไร

หรือขาดทุนนี้ ตอ้งประกอบดว้ย 

109.1 ผลการเปลีย่นแปลงใดๆ ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์

109.2 ผลการเปลีย่นแปลงใดๆ ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ 

109.3 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัและตน้ทุน

บริการในอดีตทีเ่กีย่วขอ้งทีย่งัไม่ไดร้บัรูม้าก่อนตามย่อหนา้ที ่92 และ 96 

110. ก่อนการคํานวณผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน ์กิจการตอ้ง

วดัมูลค่าภาระผูกพนั (และสินทรพัยโ์ครงการที่เกี่ยวขอ้ง (ถา้มี)) อีกครั้ง โดยใชข้อ้สมมติใน

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในปัจจุบนั (รวมทั้งอตัราดอกเบี้ ยในตลาด

ปัจจุบนัและราคาตลาดปัจจุบนัอ่ืนๆ) 

111. การลดขนาดโครงการลงเกดิขึ้นเม่ือกจิการกระทาํตามข้อใดข้อหน่ึง ดงัน้ี 

111.1  แสดงให้เหน็ถึงการผูกมัดอย่างชัดเจนว่าจะลดจาํนวนของพนักงานตามโครงการลงอย่าง

เป็นสาระสาํคัญ 
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111.2  แก้ไขเง่ือนไขของโครงการผลประโยชน์จนส่วนประกอบที่สาํคัญของบริการที่ได้รับใน

อนาคตจากพนักงานปัจจุบันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะได้รับผลประโยชน์อกีต่อไปหรือเข้าเง่ือนไข

ที่จะได้รับผลประโยชน์เพียงในสดัส่วนที่ลดลง 

การลดขนาดของโครงการลงอาจเกดิจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การปิดโรงงาน  

การยกเลิกการดาํเนินงาน การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ หรือมีการลดลงเท่ากบัการเพ่ิมขึ้นของ

เงินเดือนในอนาคตที่เช่ือมโยงกับผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายสาํหรับการบริการในอดีต การลดขนาด

โครงการลงมักเช่ือมโยงกับการปรับโครงสร้างของกิจการ  ในกรณีเช่นน้ี กิจการจึงบันทึกการลด

ขนาดโครงการลงในขณะที่มีการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 

111ก เม่ือการแก้ไขโครงการทาํให้ผลประโยชน์ลดลง ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการลดการบริการในอนาคต คือ      

การลดขนาดของโครงการลงเท่าน้ัน ผลกระทบของการลดการให้บริการในอดีตถือเป็นต้นทุนบริการใน

อดีตติดลบ 

112.  การชําระผลประโยชน์เกิดขึ้ นเม่ือกิจการทาํรายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพันจากการอนุมานหลังจากน้ันทั้งหมดสาํหรับผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ให้ตาม

โครงการผลประโยชน์ เช่น เม่ือจ่ายเงินสดทั้งจาํนวนโดยตรงหรือในนามของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัสทิธขิองผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ระบุไว้ 

113. ในบางกรณี กิจการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือเป็นการจัดหาเงินทุนให้ผลประโยชน์ของพนักงาน
บางส่วนหรือทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับบริการที่พนักงานให้ในงวดปัจจุบันและงวดก่อน การซ้ือ

กรมธรรม์น้ันไม่ถือเป็นการชาํระผลประโยชน์หากกจิการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพันจากการอนุมาน (ดูย่อหน้าที่ 39) ที่จะต้องจ่ายจาํนวนที่จะเกดิขึ้นหลังจากน้ันถ้าผู้รับประกนั

ไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานตามที่ระบุในกรมธรรม์ ย่อหน้าที่ 104ก ถึง 104ง กาํหนด

หลักการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสิทธิที่จะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่จัดเป็น

สนิทรัพย์โครงการ  

114. การชาํระผลประโยชน์เกดิขึ้นพร้อมกบัการลดขนาดโครงการลงหากมีการยกเลิกโครงการ โดยทาํให้
มีการชาํระภาระผูกพันและโครงการสิ้นสดุลง อย่างไรกต็าม การยกเลิกโครงการไม่ถือว่าเป็นการลด

ขนาดโครงการลงหรือเป็นการชาํระผลประโยชน์หากโครงการดังกล่าวมีโครงการใหม่แทนโดยเสนอ

ผลประโยชน์ให้ในสาระสาํคัญเหมือนเดิม 

115. เม่ือการลดขนาดโครงการลงน้ันเกี่ยวข้องกับพนักงานเพียงบางคนในโครงการหรือทาํให้เกิดการ
ชาํระภาระผูกพันเพียงบางส่วน ผลกาํไรหรือขาดทุนให้รวมต้นทุนบริการในอดีตและผลกาํไรและ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ (และจาํนวนที่ยังไม่ได้

รับรู้ตามย่อหน้าที่ 155.2) ตามสดัส่วน โดยสดัส่วนน้ีกาํหนดขึ้นตามหลักเกณฑข์องมูลค่าปัจจุบัน

ของภาระผูกพันก่อนและหลังการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน์ นอกจากจะมี

วิธีการอื่นที่สมเหตุสมผลกว่า ตัวอย่างเช่นอาจเป็นการเหมาะสมที่จะนาํผลกาํไรใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 50/62 

 

การลดขนาดโครงการลงหรือการชาํระผลประโยชน์ของโครงการเดียวกนัไปหักต้นทุนบริการในอดีต

ที่ยังไม่ได้รับรู้ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการเดียวกนัน้ันก่อน 

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่115 

กจิการยกเลิกส่วนงานปฏบิัติการส่วนงานหน่ึงและพนักงานของส่วนงานน้ันจะไม่ได้รับผลประโยชน์

อีกต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการลดขนาดโครงการลงโดยไม่ชาํระผลประโยชน์ การใช้ข้อ

สมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอตัราดอกเบี้ยในตลาด

ปัจจุบันและราคาตลาดปัจจุบันอื่นๆ) ทนัทก่ีอนการลดขนาดโครงการลง กจิการมีมูลค่าปัจจุบันสทุธิ

ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จาํนวน 1,000 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ

จาํนวน 820 และผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยสะสมสทุธทิี่ยังไม่ได้

รับรู้อกี 50 กจิการเร่ิมปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรกในปีก่อนทาํให้จาํนวนหน้ีสนิ

สทุธเิพ่ิมขึ้นจาํนวน 100 และกจิการเลือกรับรู้รายการตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตามย่อหน้าที่ 155.2) 

การลดขนาดโครงการลงน้ีทาํให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันลดลงจาํนวน 100 เหลือ 900 

จาํนวนร้อยละ 10 (100/1000) ของผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

ที่ยังไม่ได้รับรู้และจาํนวนที่เกดิจากการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรกที่ยังไม่ได้รับรู้

เกี่ยวข้องกับส่วนของภาระผูกพันซ่ึงลดลงจากการลดขนาดโครงการลง ดังน้ัน ผลของการลดขนาด

โครงการลงมีดังน้ี 

 

 ก่อนการลด

ขนาดโครงการลง 

ผลกาํไรจากการ

ลดขนาด

โครงการลง 

หลังการลด

ขนาดโครงการ

ลง 

มูลค่าปัจจุบันสทุธขิองภาระผูกพัน   1,000 (100) 900 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ (820) - (820) 

 180 (100) 80 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 

50 (5) 45 

จาํนวนที่เกดิจากการนาํมาตรฐานบัญชี

ฉบับน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรกที่ยังไม่ได้รับรู้

(100*4/5) 

(80) 8 (72) 

หน้ีสนิสทุธทิี่รับรู้ ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

150 (97) 53 
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การนาํเสนอขอ้มูล  

การหกักลบ  

116. กิจการจะหกักลบสินทรพัยที์่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการหนึ่งกบัหนี้ สินที่เกี่ยวขอ้งกบัอีกโครงการ

หนึง่ได ้ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามทุกขอ้ต่อไปนี้  

116.1 กิจการมีสิทธิที่จะบงัคบัไดต้ามกฎหมายที่จะใชส่้วนเกินดุลในโครงการหนึ่งไปชําระ 
ภาระผูกพนัอีกโครงการหนึง่  

116.2 กิจการมีเจตนาทีจ่ะชําระภาระผูกพนัตามทีแ่สดงดว้ยยอดสุทธิ หรือจะรบัรูส่้วนเกินดุล

ในโครงการหนึง่และชําระภาระผูกพนัตามโครงการอ่ืน ในเวลาเดียวกนั 

117. หลักเกณฑ์การหักกลบน้ันไม่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่ใช้สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน  

118. บางกจิการแยกสนิทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสนิหมุนเวียนออกจากสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหน้ีสนิ               

ไม่หมุนเวียน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ระบุว่ากจิการต้องแยกส่วนของสนิทรัพย์และหน้ีสิน

ประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกดิขึ้นจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 

องคป์ระกอบทางการเงินของตน้ทุนผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

119. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ระบุว่ากจิการต้องแสดงต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย และ

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการเป็นองค์ประกอบของรายการหน่ึงในส่วนของรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรือไม่ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

120. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะโครงการ

ผลประโยชนแ์ละผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงของโครงการดงักล่าวระหว่าง

รอบระยะเวลาบญัชี 

 

120ก  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี้  

(1) นโยบายการบญัชีของกิจการสําหรบัการรบัรูผ้ลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(2) คําอธิบายโดยทัว่ไปเกีย่วกบัประเภทของโครงการ 
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(3)  การกระทบยอดตน้งวดและปลายงวดของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชนโ์ดยแสดงแยกตามผลกระทบในระหว่างงวดที่เกิดจากรายการต่างๆ (ถา้

สามารถปฏิบติัได)้ ดงัต่อไปนี้   

(3.1) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

(3.2) ตน้ทุนดอกเบี้ ย  

(3.3) จํานวนทีผู่ร่้วมโครงการจ่ายสมทบ 

(3.4) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(3.5) ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศสําหรับ

โครงการซ่ึงวดัมูลค่าในสกุลเงินทีแ่ตกต่างจากสกุลเงินทีกิ่จการใชร้ายงาน 

(3.6) ผลประโยชนที์จ่่ายแลว้ 

(3.7) ตน้ทุนบริการในอดีต 

(3.8) การรวมธุรกิจ 

(3.9) การลดขนาดโครงการลง 

(3.10) การชําระผลประโยชนข์องโครงการ 
(4) การวิเคราะห์ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนโ์ดยแยกเป็นจํานวนที่เกิดจาก

โครงการที่ไม่ไดจ้ัดเป็นกองทุนทั้งหมดกบัโครงการที่จัดตั้ งเป็นกองทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วน 

(5) การกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

โครงการและของสิทธิที่จะไดร้บัชดเชยที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยต์ามย่อหนา้ที่ 104ก โดย

แยกตามผลกระทบ  ในระหว่างงวดที่เกิดจากรายการ (ถา้สามารถปฏิบัติได้) 

ดงัต่อไปนี้  

(5.1) ผลตอบแทนทีค่าดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการ 

(5.2) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(5.3) ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศสําหรับ

โครงการ ซ่ึงวดัมูลค่าในสกุลเงินทีแ่ตกต่างจากสกุลเงินทีกิ่จการใชร้ายงาน 

(5.4) จํานวนทีน่ายจา้งจ่ายสมทบ 

(5.5) จํานวนทีผู่ร่้วมโครงการจ่ายสมทบ 

(5.6) ผลประโยชนที์จ่่ายแลว้ 

(5.7) การรวมธุรกิจ 

(5.8) การชําระผลประโยชนข์องโครงการ 
(6)   การกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนต์ามย่อหนา้ที ่ 

120ก (3) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการตามย่อหนา้ที่ 120ก (5) ไปยงั

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินโดยแยกแสดงรายการดงันี้ เป็นอย่าง

นอ้ย 
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(6.1) ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สุทธิทีย่งัไม่รบัรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูย่อหนา้ที ่92)  

(6.2) ตน้ทุนบริการในอดีตทีย่งัไม่รบัรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูย่อหนา้ที ่96)  

(6.3) จํานวนเงินทีย่งัไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์เนือ่งจากขอบเขตในย่อหนา้ที ่58.2 

(6.4) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะไดร้บัชดเชยที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที่ 104ก (พร้อมคําอธิบายโดยย่อถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างสิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชยและภาระผูกพนัทีเ่กีย่วขอ้ง)  

(6.5) จํานวนเงินอ่ืนๆ ทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
(7)   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบัรายการแต่ละรายการ และบรรทดัที่

รายการค่าใชจ่้ายเหล่านั้นรวมอยู่ ดงันี้  

(7.1) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 

(7.2) ตน้ทุนดอกเบี้ ย 

(7.3) ผลตอบแทนทีค่าดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการ 

(7.4) ผลตอบแทนที่คาดไวข้องสิทธิที่จะไดร้บัชดเชยที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยต์ามย่อหนา้ที ่

104ก 

(7.5) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(7.6) ตน้ทุนบริการในอดีต  

(7.7) ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน ์

(7.8) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหนา้ที ่58.2 

(8)  จํานวนเงินทั้งหมดทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการแต่ละรายการต่อไปนี้  

(8.1) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัและ 

(8.2) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหนา้ที ่58.2 

(9)   ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสะสมที่รบัรู ้

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรบักิจการที่รบัรูผ้ลกําไรและขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตามย่อหนา้ที ่93ก 

(10) รอ้ยละหรือจํานวนเงินของประเภทสินทรพัยที์่สําคญัที่เป็นส่วนประกอบของมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการทั้งหมด โดยประเภทหลกัของสินทรพัยโ์ครงการตอ้ง

รวมถงึ (แต่ไม่ไดจํ้ากดัเฉพาะ) ตราสารทุน ตราสารหนี้  อสงัหาริมทรพัย ์และสินทรพัย์

อ่ืนทั้งหมด เป็นตน้ 

(11) จํานวนเงินทีร่วมอยู่ในมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ สําหรบั 

(11.1) เครือ่งมือทางการเงินแต่ละประเภทของกิจการนั้น 

(11.2) อสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ ทีกิ่จการครอบครองหรือสินทรพัยอ่ื์นทีกิ่จการใช ้

(12) คําอธิบายเกณฑที์่ใชก้ําหนดอตัราผลตอบแทนที่คาดไวโ้ดยรวมทั้งหมดจากสินทรพัย ์ 

ซ่ึงรวมถงึผลกระทบของสินทรพัยโ์ครงการแต่ละประเภททีส่ําคญั 
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(13) ผลตอบแทนจริงจากสินทรพัยโ์ครงการ และผลตอบแทนจริงของสิทธิที่จะไดร้บัชดเชย

ทีร่บัรูเ้ป็นสินทรพัยต์ามย่อหนา้ 104ก 

(14) ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช  ้ณ วันส้ิน 

รอบระยะเวลารายงาน (ถา้สามารถปฏิบติัได)้ ซ่ึงรวมทั้ง 

(14.1) อตัราคิดลด 

(14.2) อตัราผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการสําหรบังวดที่เสนอในงบ

การเงิน 

(14.3) อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวจ้ากสิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชยทีร่บัรูเ้ป็นสินทรพัย์

สําหรบังวดทีน่าํเสนอในงบการเงินตามย่อหนา้ที ่104ก 

(14.4) อตัราการเพิม่ของเงินเดือนทีค่าดไว ้(และอตัราทีค่าดไวข้องการเปลีย่นแปลง

ในดชันีหรือตวัแปรอ่ืนๆ ที่ระบุในเงื่อนไขที่เป็นทางการหรือเงื่อนไขจากการ

อนุมานของโครงการทีใ่ชเ้ป็นเกณฑส์ําหรบัการเพิม่ผลประโยชนใ์นอนาคต) 

(14.5) อตัราแนวโนม้ตน้ทุนการรกัษาพยาบาล  

(14.6) ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอ่ืนๆ ที่เป็น

สาระสําคญัทีน่าํมาใช ้

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัแต่ละ

รายการในรูปค่าสมับูรณ ์(เช่น รอ้ยละที่เป็นค่าสมับูรณ)์ และไม่เปิดเผยเพียงผล

แตกต่างระหว่างรอ้ยละหรือตวัแปรอ่ืนๆ 

(15) ผลกระทบของรอ้ยละ 1 ที่เพิ่มข้ึนและที่ลดลงของอตัราแนวโนม้ตน้ทุนค่า

รกัษาพยาบาล ทีส่มมติข้ึน โดยแสดงผลกระทบต่อ 

(15.1) ยอดรวมของส่วนประกอบที่เป็นตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบี้ ยของ

ตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงานสุทธิในแต่ละงวดและ 

(15.2) ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนส์ะสมของตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลหลงั 

ออกจากงาน 

เพือ่วตัถุประสงคก์ารเปิดเผยขอ้มูลนี้ ตอ้งสมมติใหข้อ้สมมติอ่ืนคงที่ สําหรบัโครงการที่

ดําเนินงานในสภาพแวดลอ้มที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง ใหเ้ปิดเผยผลกระทบของรอ้ยละที่

เพิ่มข้ึนหรือลดลงของอตัราแนวโนม้ตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลที่สมมติข้ึนซ่ึงมีค่าโดย

สาระสําคญัเท่ากบัผลกระทบรอ้ยละ 1 ในสภาพแวดลอ้มทีมี่ภาวะเงินเฟ้อตํา่ 

(16) จํานวนเงินทุกขอ้ต่อไปนี้ สําหรบังวดประจําปีปัจจุบนัและงวด 4 ปีก่อน 

(16.1) มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยโ์ครงการและส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการ 

(16.2) การปรบัปรุงตามประสบการณซ่ึ์งเกิดข้ึนจาก 

(16.2.1) หนี้ สินโครงการซ่ึงแสดงเป็นจํานวนเงินหรือรอ้ยละของหนี้ สิน

โครงการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ 
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(16.2.2) สินทรัพย์โครงการแสดงเป็นจํานวนเงินหรือร้อยละของ

สินทรพัยโ์ครงการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(17) ประมาณการที่ดีที่สุดของนายจา้งทนัทีที่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลสําหรบั

เงินที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายสมทบเขา้โครงการระหว่างงวดปีที่เริ่มหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน 

121. ในย่อหน้าที่ 120ก (2) กาํหนดให้อธิบายลักษณะทั่วไปของประเภทของโครงการ คาํอธิบาย

ดังกล่าวควรแยกแสดงโครงการบาํนาญจากเงินเดือนคงที่ออกจากโครงการบาํนาญจากเงินเดือน

เดือนสดุท้าย และออกจากโครงการรักษาพยาบาลของพนักงานหลังออกจากงาน นอกจากน้ี

คาํอธิบายของโครงการควรรวมถึง วิธีปฏิบัติ ที่ไม่เป็นทางการที่ทาํให้เกิดภาระผูกพันจากการ

อนุมานที่รวมในการวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 52 โดยไม่

กาํหนดให้ลงรายละเอยีดมากกว่าน้ี 

122. เม่ือกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่าหน่ึงโครงการ การเปิดเผยข้อมูลอาจทาํในยอดรวม 

โดยแยกแต่ละโครงการ หรือเปิดเผยเป็นกลุ่มตามรูปแบบที่เหน็ว่าเป็นประโยชน์มากที่สดุ เกณฑ์

ดังต่อไปน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ในการแยกกลุ่ม 

122.1 ที่ตั้งทางภมิูศาสตร์ของโครงการ เช่น แยกโครงการในประเทศจากโครงการต่างประเทศ 

หรือ 

122.2   ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสาํคัญ เช่น แยกแสดงโครงการบาํนาญ

จากเงินเดือนคงที่ จากโครงการบาํนาญตามเงินเดือนเดือนสุดท้าย และจากโครงการ

รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

  เม่ือกจิการเปิดเผยข้อมูลแบบยอดรวมของกลุ่มของโครงการกจิการ อาจทาํในรูปแบบของค่าเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนักหรือเปิดเผยเป็นช่วงที่แคบโดยเปรียบเทยีบ 

123. ในย่อหน้าที่ 30 ให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้างที่ต้อง

ปฏบิัติเสมือนเป็นโครงการสมทบเงิน 

124. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั เกี่ยวกบั 

124.1 รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีกับโครงการผลประโยชน์ของ

พนักงานหลังออกจากงาน และ 

124.2  ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาํหรับผู้บริหารสาํคัญ 

125. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นจากภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

พนักงานหลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 
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ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน  

126. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น 

126.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน เช่น การให้ลางานระยะยาวหลังจากทาํงาน

เป็นระยะเวลานาน การลาในปีที่เว้นจากการทาํงาน เป็นต้น 

126.2 ผลประโยชน์จากการทาํงานครบ 50 ปีหรือผลประโยชน์จากการทาํงานเป็นระยะ

เวลานานอื่นๆ 

126.3 ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัความทุพพลภาพระยะนาน 

126.4 ส่วนแบ่งกาํไรและโบนัสที่จะจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่า หลังจากสิ้นงวดที่

พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และ 

126.5   ผลตอบแทนที่จะจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่าหลังจากสิ้นงวดที่ได้มีสทิธไิด้รับ 

127. การวัดมูลค่าของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มักไม่มีระดับของความไม่แน่นอนเหมือน

กรณีการวัดมูลค่าผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกจากน้ีการเร่ิมนาํมาใช้หรือการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานมักไม่ทาํให้เกิดต้นทุนบริการในอดีตอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

ด้วยเหตุน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี จึงต้องการให้ใช้วิธีการบัญชีอย่างง่ายสําหรับบันทึก

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน วิธีน้ีแตกต่างจากการบัญชีที่ใช้สาํหรับผลประโยชน์หลัง

ออกจากงาน ดังน้ี 

127.1  รับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยทนัท ีและ

ต้องไม่นาํเร่ืองขอบเขตมาใช้  

127.2  รับรู้ ต้นทุนบริการในอดีตทั้งหมดทนัท ี

 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า  

128. จํานวนที่รบัรูเ้ป็นหนี้ สินสําหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังานตอ้งเป็นยอดรวมสุทธิ

ของจํานวนต่อไปนี้  

128.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของผลประโยชน ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อ

หนา้ที ่64) 

128.2 หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน    

(ถา้มี) ซ่ึงจะใชใ้นการชําระภาระผูกพนัโดยตรง (ดูย่อหนา้ที ่102 ถงึ 104) 

กิจการตอ้งปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่49 ถงึ 91 โดยไม่รวมย่อหนา้ที ่54 และ 61 ในการวดัมูลค่า

หนี้ สิน และปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่104ก ในการรบัรูแ้ละวดัมูลค่าสิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย 

129. กิจการตอ้งรบัรูย้อดรวมสุทธิของจํานวนต่อไปนี้ สําหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน

เป็นค่าใชจ่้าย หรือรายได ้ (ข้ึนอยู่กบัย่อหนา้ที่ 58) เวน้แต่มีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนๆ 

กําหนดหรืออนุญาตใหร้วมเป็นตน้ทุนของสินทรพัย ์
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129.1 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (ดูย่อหนา้ที ่63 ถงึ 91) 

129.2 ตน้ทุนดอกเบี้ ย (ดูย่อหนา้ที ่82) 

129.3 ผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรพัยโ์ครงการ (ตามย่อหนา้ที่ 105 ถึง 107) และ

จากสิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชยทีร่บัรูเ้ป็นสินทรพัย ์(ตามย่อหนา้ที ่104ก) 

129.4 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (ซ่ึงตอ้ง

รบัรูท้นัที) 

129.5 ตน้ทุนบริการในอดีต (ซ่ึงตอ้งรบัรูท้นัที) 

129.6 ผลกระทบจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน ์(ตามย่อหนา้ที ่109 

และ 110) 

130. รูปแบบหน่ึงของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความ

ทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน ถ้าระดับของผลประโยชน์ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาของการบริการ ภาระ

ผูกพันจะเกดิขึ้นเม่ือมีการให้บริการแล้ว การวัดมูลค่าของภาระผูกพันน้ันต้องสะท้อนความเป็นไป

ได้ที่จะต้องจ่ายเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องจ่าย ถ้าระดับของผลประโยชน์สาํหรับพนักงานที่

ทุพพลภาพทุกรายเท่ากนัโดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนปีที่ให้บริการ กจิการจะต้องรับรู้ ต้นทุนที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นของผลประโยชน์น้ันเม่ือมีเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของความทุพพลภาพระยะยาวเกดิขึ้น 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

131. แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงานอย่างเจาะจง มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกาํหนดให้เปิดเผย เช่น เม่ือค่าใช้จ่ายซ่ึง

เป็นผลจากผลประโยชน์ดังกล่าวมีสาระสาํคัญที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กาํหนดให้

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานสาํหรับผู้บริหารสาํคัญ 

 

 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง  

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างแยกจากผลประโยชน์

อื่นของพนักงาน เพราะเหตุการณ์ที่ทาํให้เกิดภาระผูกพันขึ้ นน้ันคือการเลิกจ้างมากกว่าเกี่ยวกับ

บริการที่พนักงานให้ 
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การรบัรูร้ายการ  

133. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้งเป็นหนี้ สินและค่าใชจ่้ายต่อเมือ่กิจการแสดงใหเ้ห็นว่า

ผูกพนัตามขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้ เท่านั้น ดงันี้  

133.1  ยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  

133.2  ใหผ้ลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างซ่ึงเป็นผลมาจากการใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การ
ออกจากงาน โดยสมคัรใจ 

134. กิจการจะแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัการเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกิจการมีโครงการที่

เป็นทางการอย่างละเอียดสําหรบัการเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดที้่จะยกเลิกโครงการนั้น 

โดยอย่างนอ้ยทีสุ่ดรายละเอียดของโครงการตอ้งรวมถงึขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

134.1 สถานที ่หน่วยงาน และจํานวนพนกังานโดยประมาณทีจ่ะเลิกจา้ง 

134.2   ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้งสําหรบังานแต่ละระดบัหรือแต่ละหนา้ทีง่าน  และ 

134.3   กําหนดเวลาที่จะนําโครงการไปปฏิบติัซ่ึงงานนําไปปฏิบติัควรจะเริ่มอย่างรวดเร็ว 
ที่สุดเท่าที่สามารถทําไดแ้ละระยะเวลาที่จะดําเนินการใหเ้สร็จสมบูรณไ์ม่ควรนาน

เกินไป เพือ่ไม่ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัต่อโครงการได ้

135. กิจการอาจผูกมัดโดยกฎหมาย สัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ กับพนักงานหรือตัวแทนของพนักงาน

หรือผูกมัดตามภาระผูกพันจากการอนุมานที่มีพ้ืนฐานจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ประเพณีหรือ

ความประสงค์ที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะจ่าย (หรือให้ผลประโยชน์อื่นๆ) แก่

พนักงานเม่ือสิ้นสดุการจ้างงานการจ่ายดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง ผลประโยชน์เม่ือ

เลิกจ้างมักจ่ายเป็นเงินก้อนทั้งจาํนวนแต่บางคร้ังจะรวมถงึ 

135.1 การให้ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานหรือผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพ่ิมเตมิ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน   

135.2 เงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่กาํหนด  หากพนักงานไม่ได้ให้บริการที่ให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือกจิการอกีต่อไป 

136. ผลประโยชน์ของพนักงานบางลักษณะเป็นรายการที่จะจ่ายโดยไม่คาํนึงถงึสาเหตุในการลาออกของ

พนักงาน ลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวมีความแน่นอน (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่จะให้สิทธิ

ขาดหรือการให้บริการขั้นตํ่า) แต่จังหวะเวลาของการจ่ายยังไม่แน่นอน แม้ว่าในบางประเทศจะ

เรียกผลประโยชน์เหล่าน้ีว่าค่าตอบแทนจากการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณจากการเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง กจิการ

จึงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน บางกิจการให้ระดับของผลประโยชน์

สาํหรับการเลิกจ้างโดยสมัครใจตามความต้องการของพนักงาน (ซ่ึงโดยเน้ือหาสาระแล้วถือเป็น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน) ตํ่ากว่าผลประโยชน์จากการเลิกจ้างที่บังคับโดยกิจการ 

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมที่จะจ่ายเน่ืองจากการบังคับให้ออกจากงานถอืเป็นผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
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137. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อกิจการ จึงต้องรับรู้ 

เป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

138. เม่ือกิจการรับรู้ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง กิจการอาจต้องพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานหรือโครงการผลประโยชน์อื่นของพนักงานด้วย (ดูย่อหน้าที่ 109) 

 

การวดัมูลค่า  

139.  เมื่อผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างครบกําหนดจ่ายมากกว่า 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลา

รายงานใหกิ้จการคิดลดผลประโยชนด์งักล่าวตามอตัราคิดลดทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่78 

140. ในกรณีที ่มีการใหข้อ้เสนอเพื ่อสนบัสนุนการลาออกโดยสมคัรใจของพนกังานที่เป็น

แรงงานส่วนเกินการวดัมูลค่าของผลประโยชนเ์มื่อเลิกจ้างนั้นตอ้งกําหนดตามจํานวน

พนกังานทีค่าดว่าจะรบัขอ้เสนอ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

141. เม่ือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจาํนวนพนักงานที่จะรับข้อเสนอผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะทาํให้

เกดิหน้ีสนิ ที่อาจเกดิขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่

อาจเกดิขึ้นเว้นแต่ระดับความเป็นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเพ่ือชาํระผลประโยชน์เป็นไปได้ยาก 

142. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน กาํหนดให้กจิการ

ต้องเปิดเผยลักษณะและจาํนวนของค่าใช้จ่ายหากมีสาระสาํคัญ ผลประโยชน์จากการเลิกจ้างอาจ

ทาํให้เกดิค่าใช้จ่ายที่จาํเป็นจะต้องเปิดเผยเพ่ือปฏบิัติตามข้อกาํหนดดังกล่าว 

143. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างของผู้บริหารสาํคัญตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 24(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

144.–152. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 

การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง  

153. ในส่วนน้ีได้ระบุแนวปฏบิัติในช่วงการเปล่ียนแปลงสาํหรับโครงการผลประโยชน์ เม่ือกจิการได้นาํ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้คร้ังแรกสาํหรับผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ กจิการต้องปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด  
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154. เมื่อนํามาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มาใชค้รั้งแรก กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าหนี้ สินในช่วงการ

เปลีย่นแปลงสําหรบัโครงการผลประโยชน ์ณ วนันั้น โดย 

154.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั (ตามย่อหนา้ที ่64) ณ วนัทีน่าํมาตรฐานการบญัชีมาใช ้

154.2 ลบดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ถา้มี) ณ วนัที่มีการนํามาตรฐานการ

บญัชีมาใช ้ซ่ึงเป็นแหล่งที่จ่ายชําระภาระผูกพนัของผลประโยชนโ์ดยตรง (ดูย่อหนา้ที ่

102 ถงึ 104)  

154.3 ลบดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตทีต่อ้งรบัรูใ้นงวดต่อไป ตามย่อหนา้ที ่96  

155. ถา้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนี้ สินที่จะรบัรู ้ณ วนัที่เดียวกนัตามนโยบายบญัชี

เดิมของกิจการ กิจการตอ้งเลือกแนวทางที่จะเพิม่หนี้ สินตามโครงการผลประโยชนโ์ดยเพิก

ถอนไม่ได ้ตามย่อหนา้ที ่54 ดงันี้  

155.1 รบัรูโ้ดยทนัที ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย

บญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด หรือ 

155.2 รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัที่นาํมาตรฐานการ

บญัชีนี้  มาใช ้หากกิจการเลือกปฏิบติัตามแนวทางนี้  กิจการตอ้ง 

155.2.1 นําขอ้จํากดัที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 58.2 มาใชใ้นการวดัมูลค่าของ

สินทรพัยใ์ดๆ ทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

155.2.2 เปิดเผยขอ้มูล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเกีย่วกบั (1) จํานวนที่

เพิม่ข้ึนทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้และ (2) จํานวนทีร่บัรูใ้นงวดปัจจุบนั  

155.2.3 จํากดัการรบัรูผ้ลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที่เกิดข้ึนภายหลงัไว ้(ยกเวน้ตน้ทุนบริการในอดีตที่ติดลบ) 

ดงันี้  หากจะรบัรูผ้ลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัตามย่อหนา้ที่ 92 และ 93 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกําไรนั้นได้

มากเท่ากับผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที่ยงัไม่ไดร้บัรูส้ะสมสุทธิ (ก่อนการรบัรูผ้ลกําไรจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยันั้น) ที่เกินกว่าส่วนของ

หนี้ สินในช่วงการเปลีย่นแปลงทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้และ 

155.2.4 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวขอ้งของหนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยงัไม่ได้

รบัรูใ้นการวดัมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุนภายหลงัที่เกิดจากการชําระ

ผลประโยชนห์รือการลดขนาดโครงการลง 

  ถา้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงนอ้ยกว่าหนี้ สินที่ควรรบัรู ้ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายบญัชี

เดิมของกิจการ กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงนั้นทนัทีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 

2552) เรือ่ง นโยบายบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  
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156. เม่ือนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้คร้ังแรก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีจะ

รวมทั้งผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมดที่เกดิขึ้น

ในงวดก่อนแม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตร้อยละ 10 ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 92  

ตวัอย่างของย่อหนา้ที ่154 ถงึ 156 

 

ณ 31 ธนัวาคม  2541 งบแสดงฐานะการเงินของกจิการรวมหน้ีสนิเงินบาํนาญไว้ 100 ณ วันที่ 1 

มกราคม 2542 กจิการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้โดยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็น 1,300 และมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการเป็น 1,000  วันที่ 

1 มกราคม 2536 กจิการได้ปรับปรุงเงินบาํนาญ (ต้นทุนสาํหรับผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้เป็นสทิธิ

ขาด คือ 160 และค่าเฉล่ียของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่ดังกล่าวจนกระทั่งมีสทิธิขาด คือ 

10 ปี) 

ผลกระทบในช่วงการเปล่ียนแปลงมีดังน้ี  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 1,300 

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์โครงการ    (1,000) 

หัก   ต้นทุนบริการในอดตีที่จะรับรู้ ในงวดหลัง (160 X 4/10)     (64) 

หน้ีสนิในช่วงการเปล่ียนแปลง    236 

หน้ีสนิที่รับรู้แล้ว    100 

หน้ีสนิที่เพ่ิมขึ้น    136 

กจิการอาจเลือกรับรู้จาํนวนที่เพ่ิม 136 ทนัทหีรือภายใน 5 ปีกไ็ด้ แต่การเลือกน้ันไม่สามารถเพิก

ถอนได้ 

ณ 31 ธันวาคม 2542 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการบัญชีน้ีคือ 1,400 และ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการคือ 1,050 ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไม่ได้รับรู้ตั้งแต่วันที่มีการใช้มาตรฐานการบัญชีน้ีคือ 120 

อายุงานเฉล่ียที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการคือ 8 ปี กจิการเลือกใช้นโยบาย

การรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมดโดยทนัท ี

ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 93 
 

ผลกระทบของข้อจาํกดัในย่อหน้าที่ 155.2.3 เป็นดังน้ี 

กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสะสมสทุธทิี่ยังไม่ได้รับรู้ 120 

ส่วนของหน้ีสนิในช่วงการเปล่ียนแปลงที่ยังไม่ได้รับรู้ (136*4/5) (109) 

กาํไรที่รับรู้ ได้มากที่สดุ (ตามย่อหน้าที่ 155.2.3)  11 
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วนัถอืปฏิบติั  
157. มาตรฐานการบัญชีน้ีให้ถือปฏบิัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และสนับสนุนให้ถอืปฏบิัติได้ก่อนบังคับใช้  

158. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

159.–159ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

160. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซ่ึงกาํหนดให้ใช้การเปล่ียนแปลงทางบัญชีโดยใช้

วิธีปรับย้อนหลัง ยกเว้นกิจการต้องเปิดเผยจาํนวนที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 120ก (16) โดยกิจการ

ต้องปฏิบัติต่อการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปเม่ือเร่ิมนาํมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีมาใช้ตามย่อหน้าที่ 120ก 

161. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 

 

 
 


