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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 26: 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2013))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมือ่ออกจากงาน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 37 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั และมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของกรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 

2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 26 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 

ขอบเขต 
1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งใชเ้มือ่มีการจดัทํางบการเงินของโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออก

จากงาน  

2 โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น โครงการเงินบาํนาญ โครงการ

เกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีถือว่าโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานเป็นกจิการที่เสนอรายงานแยกต่างหากจากงบการเงินของนายจ้างของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับให้นํามาใช้กับงบการเงินของโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน ตราบที่ไม่ขดักบัข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กับการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

เพ่ือเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม ทั้งน้ี ไม่ได้ใช้เพ่ือรายงานเร่ืองสิทธิที่มีในผลประโยชน์ 

ตอบแทนเมื่อออกจากงานต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล    
4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) เป็นมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกบัการกาํหนดต้นทุนของผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

ในงบการเงินของนายจ้างที่มีโครงการดังกล่าว ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงช่วยเสริม

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวให้สมบูรณข์ึ้น 

5  โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานอาจเป็นโครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว้ หรือโครงการ

ผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ กจิการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบและ

เพ่ือจ่ายเงินผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน ซ่ึงอาจแยกเป็นนิติบุคคลต่างหากหรือไม่กไ็ด้ และอาจ

มีทรัสตีหรือไม่กไ็ด้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติโดยไม่คาํนึงว่ากิจการมีการจัดตั้งเป็น

กองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม่ 
6  โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานที่ได้นําสินทรัพย์ไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ให้ใช้

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการบัญชีและการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนเช่นเดียวกับโครงการที่ดาํเนินการ

จัดการการลงทุนเอง ดังน้ัน จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เว้นแต่สัญญาที่ทาํไว้กับ
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บริษัทประกันภัยในนามของผู้เข้าร่วมโครงการคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม

โครงการ และภาระผูกพันในผลประโยชน์เม่ือออกจากงานอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

ประกนัภัยแต่ผู้เดียว 

7  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับผลประโยชน์ของการจ้างงานรูปแบบอื่น เช่น เงินชดเชย

จากการเลิกจ้างงาน ข้อตกลงการผ่อนจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพักตามอายุงาน โครงการ

เกษียณอายุงานก่อนกาํหนดที่จัดตั้งขึ้ นเป็นพิเศษหรือโครงการเลิกจ้างแรงงานส่วนเกิน โครงการ

สุขภาพและสวัสดิการ หรือโครงการโบนัส รวมทั้ง โครงการกองทุนประกันสังคมที่ดาํเนินการโดย

หน่วยงานของรัฐ 

 

คํานยิาม 

8  คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

โครงการผลประโยชนเ์มือ่ออก

จากงาน 

หมายถงึ ขอ้ตกลงที่กิจการจะใหผ้ลประโยชนแ์ก่ลูกจ้างเมื่อ

ส้ินสุดหรือภายหลงัส้ินสุดการจา้ง (ไม่ว่าจะจ่ายเป็น

เงินรายปีหรือจ่ายทั้งจํานวน) เมือ่ผลประโยชนห์รือ

เงินสมทบนั้นสามารถกําหนด หรือประมาณการได้

ล่วงหน้า ก่อนการเกษียณอายุ  โดยมีเอกสาร

ประกอบหรือตามวิธีปฏิบติัของกิจการ 

 

โครงการสมทบเงินทีก่าํหนดไว ้

(ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า “โครงการ

สมทบเงิน”) 

หมายถงึ โครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงานซ่ึงผลประโยชน์

ที่ จ่ายเมื่อออกจากงานกําหนดจากเงินสมทบและ

ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการนาํเงินนั้นไปลงทุน  

 

โ ค ร ง ก า ร ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ ที ่

กาํหนดไว ้(ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 

“โครงการผลประโยชน”์) 

หมายถงึ โครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงานซ่ึงผลประโยชน์

ที่ จ่ายเมื่อเกษียณอายุกําหนดโดยอ้างอิงจากสูตร 

ในการคํานวณซ่ึงโดยทัว่ไป คิดจากค่าตอบแทน 

ทีลู่กจา้งไดร้บัและ/หรืออายุงานของลูกจา้ง 

 

การโอนสินทรัพยไ์ปยงักองทุน หมายถงึ การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนซ่ึงแยกต่างหาก 

จากกิจการของนายจ้าง เพื่อให้กองทุนสามารถ 

จ่ายผลประโยชน์เมื่อออกจากงานได้ตามภาระ

ผูกพนัในอนาคต 
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ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ หมายถงึ สมาชิกของโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน

และบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิไดร้ับผลประโยชนภ์ายใต้

โครงการ 

 

สินทรัพยสุ์ทธิทีม่ไีวส้าํหรับจ่าย

เป็นผลประโยชน ์

หมายถงึ สินทรัพย์ของโครงการหักด้วยหนี้ สิ นทั้ ง ส้ิ น 

นอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยของ จํานวนเ งินผลประโยชน์เ มื่ อ

เกษียณอายตุามทีส่ญัญาไว ้

 

มลูค่าปัจจุบันตามหลกั

คณติศาสตร์ประกันภยัของ

จาํนวนเงินผลประโยชนเ์มือ่

เกษียณอายุตามทีสั่ญญาไว ้

หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินที่คาดว่าจะตอ้งจ่าย

จากโครงการผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุให้แก่

ลูกจ้างปัจจุบนั และอดีตลูกจ้างซ่ึงไดใ้หบ้ริการแก่

กิจการ 

 

ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บเป็นสทิธิ

ขาด  

หมายถงึ ผลประโยชนห์รือสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ

ผลประโยชนเ์มื่อออกจากงานที่ไม่ข้ึนกบัเงื่อนไข

การจา้งงานต่อเนือ่ง 

 

9  โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานบางโครงการจะมีผู้ให้การสนับสนุนอื่นนอกเหนือจาก

นายจ้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถอืปฏบิัติกบังบการเงินของโครงการดังกล่าวด้วย 

10  โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานส่วนใหญ่กําหนดขึ้ นจากข้อตกลงอย่างเป็นทางการ         

บางโครงการไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการแต่มีระดับของภาระผูกพันอันเน่ืองมาจากวิธีปฏิบัติ                

ที่กาํหนดขึ้นโดยนายจ้าง ในขณะที่บางโครงการอนุญาตให้นายจ้างจาํกัดภาระผูกพันของตนเอง

ภายใต้โครงการได้ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นการยากที่นายจ้างจะยกเลิกโครงการหากยังมีลูกจ้างอยู่ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบัโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเช่นเดียวกันกับ

โครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 
11  โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานหลายโครงการได้จัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหากเพ่ือรับเงิน

สมทบและจ่ายเงินผลประโยชน์ กองทุนดังกล่าวอาจมีการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนโดย 

คณะบุคคลอสิระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหล่าน้ีว่า ทรัสตี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้คาํ

ว่าทรัสตีเพ่ืออธบิายถงึคณะบุคคลดังกล่าว โดยไม่คาํนึงว่ามีการจัดตั้งทรัสต์ขึ้นหรือไม่ 

12  โดยปกติ โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานจะหมายถึงโครงการสมทบเงิน หรือโครงการ

ผลประโยชน์ ซ่ึงโครงการแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ในบางคร้ัง โครงการที่จัดตั้งขึ้ น 

มีลักษณะผสมของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือว่าโครงการแบบผสมดังกล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์ 
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โครงการสมทบเงิน 
13  งบการเงินของโครงการสมทบเงินตอ้งประกอบดว้ยงบแสดงสินทรพัยสุ์ทธิที่มีไวส้ําหรบัจ่าย

เป็นผลประโยชน ์และคําอธิบายเกีย่วกบันโยบายการโอนสินทรพัยไ์ปยงักองทุน 
14  ภายใต้โครงการสมทบเงิน จาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการจะกาํหนดจาก

จาํนวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง ประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจ้างจะหมด

ไปเม่ือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซ่ึงโดยปกติมิได้มีข้อกําหนดให้ต้องใช้คําแนะนําของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ถึงแม้ว่าในบางคร้ัง คําแนะนําดังกล่าวอาจใช้ในการประมาณการ

ผลประโยชน์ในอนาคตที่อาจจะได้รับ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันและจาํนวนเงินสมทบ

ที่ต้องจ่ายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงไม่คงที่ 
15  ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจกบักจิกรรมของโครงการ เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากจาํนวนของผลประโยชน์ในอนาคต  ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้มีการรับเงินสมทบ

และมีวิธีการควบคุมที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ ส่วนนายจ้างให้

ความสนใจในการดาํเนินงานที่มีประสทิธภิาพและยุติธรรมของโครงการ 
16  การรายงานของโครงการสมทบเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และผลการ

ดาํเนินงานของการลงทุนของโครงการเป็นระยะ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนอ 

งบการเงินควรรวมถงึเร่ืองดังต่อไปน้ี 
16.1 คาํอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาํคัญสาํหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ สมาชิกภาพ และเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ 
16.2 งบที่แสดงรายการและผลการดาํเนินงานของการลงทุนสาํหรับงวด และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันสิ้นงวด 
16.3 คาํอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน 

 

โครงการผลประโยชน ์
17  งบการเงินของโครงการผลประโยชนต์อ้งรายงานโดยมีงบใดงบหนึง่ดงัต่อไปนี้  

17.1 งบทีแ่สดงถงึรายการทุกขอ้ต่อไปนี้  

17.1.1 สินทรพัยสุ์ทธิทีมี่ไวส้ําหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน ์

17.1.2 มูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจํานวนเงินผลประโยชน์

เมื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว ้โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็นผลประโยชนที์่

ไดร้บัเป็นสิทธิขาด และส่วนทีมิ่ใช่ผลประโยชนที์ไ่ดร้บัเป็นสิทธิขาด 

17.1.3 ส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน ์หรือ 

17.2 งบแสดงสินทรพัยสุ์ทธิที่มีไวส้ําหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน ์โดยรวมถึงรายการขอ้ใดขอ้

หนึง่ดงัต่อไปนี้  
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17.2.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิดเผยมูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัของจํานวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุตามที่สญัญาไว ้โดย

แยกระหว่างส่วนที่เป็นผลประโยชนที์่ไดร้ับเป็นสิทธิขาดและส่วนที่เป็น

ผลประโยชนที์ย่งัไม่ไดร้บัเป็นสิทธิขาด    

17.2.2 การอา้งอิงถึงที่มาของขอ้มูลในรายงานการคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

ถา้การกําหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัไม่ไดจ้ัดทําข้ึน  

ณ วนัทีใ่นงบการเงิน ตอ้งใชก้ารกําหนดมูลค่าครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ ์และเปิดเผยวนัทีที่่ไดมี้การ

กําหนดมูลค่านั้น 

18  มูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจํานวนเงินผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไวต้ามวตัถุประสงคข์องย่อหนา้ที่ 17 จะตอ้งคํานวณจากผลประโยชนต์ามที่

สญัญาไวภ้ายใตเ้งือ่นไขโครงการเกีย่วกบัการใหบ้ริการของพนกังานจนถึงวนัที่ปัจจุบนั โดยใช้

ระดบัเงินเดือนปัจจุบนัหรือระดบัเงินเดือนที่ประมาณการไวอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง พรอ้มทั้ ง

เปิดเผยเกณฑที์่ใช ้และตอ้งเปิดเผยผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติที่ใชใ้นการคํานวณ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนัตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของจํานวนเงินผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอายตุามทีส่ญัญาไวด้ว้ย 
19  งบการเงินตอ้งอธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างมูลค่าปัจจุบนัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ของจํานวนเงินผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอายุตามที่สญัญาไว ้กบัสินทรพัยสุ์ทธิที่มีไวส้ําหรบัจ่าย

เป็นผลประโยชน ์และตอ้งอธิบายนโยบายการโอนสินทรพัยไ์ปยงักองทุนของผลประโยชน์

ตามทีส่ญัญาไว ้
20  ภายใต้โครงการผลประโยชน์ การจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ขึ้นอยู่กับฐานะ

การเงินของโครงการและความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในอนาคตให้แก่โครงการของผู้จ่ายเงิน

สมทบ ทั้งน้ี รวมถึงผลการดําเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

โครงการ 
21  โครงการผลประโยชน์จาํเป็นต้องได้รับคาํแนะนาํจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะๆ เพ่ือ

ประเมินเง่ือนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ และให้

ข้อแนะนาํเกี่ยวกบัระดับของจาํนวนเงินสมทบที่จะนาํส่งในอนาคต 

22  การรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน

และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเป็นระยะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

ทรัพยากรที่สะสมไว้และผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา ทั้ งน้ี เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถงึทุกเร่ืองดังต่อไปน้ี 
22.1  คาํอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาํคัญสาํหรับงวด และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ สมาชิกภาพ และเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ 
22.2  งบที่แสดงรายการ และผลการดาํเนินงานของการลงทุนสาํหรับงวด และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันสิ้นงวด 
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22.3  ข้อมูลเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ประกนัภัยซ่ึงอาจแสดงเป็นส่วนหน่ึงของงบหรือแยกแสดงเป็น

รายงานต่างหาก และ 
22.4  คาํอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอายตุามที่สญัญาไว ้

23  มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุอาจ

คาํนวณและรายงานโดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบัน หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการ จนถึงเวลา           

ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ 
24  เหตุผลในการเลือกใช้แนวทางเงินเดือนปัจจุบันในการคาํนวณ มีดังน้ี 

24.1  มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

ตามที่สัญญาไว้เป็นผลรวมของจํานวนเงินที่จัดสรรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน 

ในปัจจุบัน สามารถคํานวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ชัดเจนกว่าการใช้ระดับเงินเดือน                 

ที่ประมาณการเน่ืองจากใช้ข้อสมมติในการคาํนวณน้อยกว่า 

24.2  ผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้ นอันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือน จะเป็นภาระผูกพันของ

โครงการเม่ือมีการเพ่ิมเงินเดือน  
24.3  มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไว้ที่คาํนวณโดยใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมีจาํนวนใกล้เคียงกับ

จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือเกดิกรณกีารเลิกจ้างหรือเลิกโครงการดังกล่าว 

25  เหตุผลในการเลือกใช้แนวทางเงินเดือนที่ประมาณการในการคาํนวณ มีดังน้ี 

25.1  ข้อมูลทางการเงินควรจัดทาํโดยใช้เกณฑ์การดําเนินงานต่อเน่ือง โดยไม่ต้องคํานึงถึง              

ข้อสมมติและการประมาณการที่ต้องใช้ 

25.2  ภายใต้แผนการจ่ายเงินสดุท้าย ผลประโยชน์จะถูกกาํหนดโดยอ้างองิกบัเงินเดือน ณ วันที่

เกษียณอายุหรือใกล้วันที่เกษียณอายุ ดังน้ัน จึงต้องมีการประมาณจาํนวนเงินเดือน ระดับ

เงินสมทบ และอตัราผลตอบแทน และ 
25.3  การไม่ประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุนส่วนใหญ่ได้มาจากการ

ประมาณการเงินเดือน อาจเป็นผลให้รายงานแสดงว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนมากเกนิไปอย่าง

เด่นชัด ทั้งที่โครงการน้ันไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนมากเกนิไป หรืออาจเป็นผลให้รายงาน

แสดงว่ามีการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุนอย่างเพียงพอทั้งที่โครงการน้ันขาดเงินทุน 
26  มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่

สัญญาไว้ที่กาํหนดจากฐานเงินเดือนปัจจุบันจะต้องมีการเปิดเผยในงบการเงินของโครงการเพ่ือ

แสดงถึงภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ มีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน มูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ที่กาํหนดจาก

ฐานเงินเดือนที่ประมาณการ จะต้องมีการเปิดเผยในงบการเงินของโครงการเพ่ือแสดงถึงขนาดของ

ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้ นตามเกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงโดยปกติใช้เป็นเกณฑ์ในการโอน

สินทรัพย์ไปยังกองทุน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์



 

9 

ประกันภัย   ของจํานวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้แล้ว ยังอาจต้องมี

คาํอธิบายที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเน้ือหาเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภยัของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ คาํอธบิายเช่นว่า

น้ันอาจอยู่ในรูปของข้อมูลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนในอนาคตให้เพียงพอตามที่

วางแผนไว้ และนโยบาย ในการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือนที่ประมาณการ 

ข้อมูลเหล่าน้ีอาจรวมอยู่ใน  งบการเงินหรือในรายงานของนักคณติศาสตร์ประกนัภัย 
ความถีข่องการกําหนดมูลค่าตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

27  ในหลายประเทศ การกาํหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะทาํไม่บ่อยกว่าทุกๆ 3 ปี หาก

มิได้มีการกาํหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วันที่ในงบการเงิน ให้ใช้การกาํหนดมูลค่า

ตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยคร้ังล่าสดุที่มี พร้อมทั้งเปิดเผยวันที่ที่ได้มีการกาํหนดมูลค่าคร้ังล่าสดุ

น้ัน 

เนื้ อหาในงบการเงิน 
28  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ การนาํเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังต่อไปน้ี ซ่ึงแต่

ละรูปแบบสะท้อนให้เหน็ถึงความแตกต่างของวิธปีฏบิัติในการเปิดเผยและนาํเสนอข้อมูลเกี่ยวกบั  

การคาํนวณตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 
28.1  ในงบการเงินให้รวมงบที่แสดงให้เหน็ถึงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ 

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไว้ และจาํนวนส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินของ

โครงการยังประกอบด้วยงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่ มีไว้สําหรับจ่าย           

เป็นผลประโยชน์ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สัญญาไว้ งบการเงินอาจมี

รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้วยเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับ

มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

ตามที่สญัญาไว้ 
28.2  งบการเงินซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์สทุธิที่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สุทธิที่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ มูลค่าปัจจุบัน

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญา

ไว้ จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงานของนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยแนบไปด้วยเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบัน

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้

สญัญาไว้ และ 
28.3 งบการเงินซ่ึงรวมงบแสดงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิที่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยมีรายงานของ 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยซ่ึงมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์
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ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สัญญาไว้แยกแสดง

ต่างหาก 
ในรูปแบบแต่ละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานสาํหรับผู้บริหารหรือ

รายงานของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากบังบการเงินด้วย 
29  ผู้ที่เหน็ด้วยกบัการนาํเสนอข้อมูลในรูปแบบตามย่อหน้าที่ 28.1 และ 28.2 เช่ือว่าข้อมูลเกี่ยวกบั

จาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้และข้อมูลอื่นที่นํามาแสดงตามรูปแบบ

ดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการและความน่าจะเป็นที่

โครงการนั้นจะปฏบิัติตามภาระผูกพันได้ นอกจากน้ี บุคคลเหล่าน้ียังเช่ือว่างบการเงินต้องมีความ

สมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยงบประกอบ อย่างไรกต็าม บางคนเช่ือว่ารูปแบบที่แสดงตาม 

ย่อหน้าที่ 28.1 อาจแสดงว่ามีภาระหน้ีสนิเกดิขึ้นแล้ว ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ยังไม่มีคุณลักษณะของการ

เป็นหน้ีสนิครบทุกรายการ 
30  ผู้ที่เห็นด้วยกับการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตามย่อหน้าที่ 28.3 เช่ือว่ามูลค่าปัจจุบันตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ไม่ควรรวมอยู่ใน

งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ตามรปูแบบในย่อหน้าที่ 28.1 หรือแม้แต่

เปิดเผยไว้ในหมายเหตุตามรูปแบบในย่อหน้าที่ 28.2 เน่ืองจากจะมีการนําจํานวนดังกล่าวไป

เปรียบเทยีบกบัสนิทรัพย์โครงการโดยตรง ซ่ึงการเปรียบเทยีบในลักษณะดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม 

บุคคลเหล่าน้ียังโต้แย้งว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่จาํเป็นต้องเปรียบเทยีบมูลค่าปัจจุบันตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้กับราคา

ตลาดของเงินลงทุน แต่อาจประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากเงินลงทุน

แทน เพราะฉะน้ันผู้ที่เห็นด้วยกับรูปแบบที่แสดงตามย่อหน้าที่ 28.3 จึงเช่ือว่าการเปรียบเทียบ

ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวไม่น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินผลโดยรวมของนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยเกี่ยวกับโครงการและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดได้  บางคนยังเช่ือด้วยว่า ข้อมูลที่

เกี่ยวกบัจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ต้องแสดงแยกต่างหากไว้ในรายงาน

ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเท่าน้ันโดยมีคาํอธิบายอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องคาํนึงว่ามีการ

แสดงข้อมูลตัวเลขหรือไม่ 

31  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเหน็ด้วยกบัความเหน็ที่ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัจาํนวนเงินผลประโยชน์

เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นรายงานแยกต่างหาก  

แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งเร่ืองการแสดงจาํนวนมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สญัญาไว้ ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึง

เหน็ด้วยกับรูปแบบที่แสดงตามย่อหน้าที่ 28.1 และย่อหน้าที่ 28.2 และเหน็ด้วยกับรูปแบบตาม 

ย่อหน้าที่ 28.3 ถ้าหากงบการเงินน้ันมีการอ้างอิงถึงและแนบด้วยรายงานของนักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซ่ึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจาํนวนเงิน

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่ได้สญัญาไว้ 
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โครงการทั้งหมด 

การวดัมูลค่าสินทรพัยโ์ครงการ 
32  เงินลงทุนของโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงานตอ้งแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีของ

หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของโครงการ

ซ่ึงถอืไวไ้ม่สามารถประมาณมูลค่ายติุธรรมได ้ใหเ้ปิดเผยเหตุผลของการไม่ไดใ้ชมู้ลค่ายติุธรรม 

33  ในกรณีของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยปกติมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาดเน่ืองจาก

การใช้ราคาตลาดถือได้ว่าเป็นเคร่ืองวัดที่มีประโยชน์สงูสดุสาํหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่ในงบการเงิน  

และยังมีประโยชน์สูงสุดต่อการวัดผลการดําเนินงานของการลงทุนสําหรับงวด ในกรณีของ

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้มาเพ่ือรองรับให้สมัพันธก์บัภาระผูกพันของโครงการ หรือ

ส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงการที่ระบุได้ อาจแสดงด้วยราคาที่กาํหนดจากมูลค่าไถ่ถอนขั้นสุดท้าย 

โดยสมมติว่าอตัราผลตอบแทนคงที่จนถึงวันครบกาํหนด ในกรณีที่เงินลงทุนซ่ึงโครงการถือไว้ไม่

สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็นเจ้าของทั้งหมดของกิจการ ให้เปิดเผยเหตุผล

ของการไม่ได้ใช้มูลค่ายุติธรรม  ในกรณีที่เงินลงทุนของโครงการแสดงด้วยมูลค่าอื่นที่มิใช่ราคา

ตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้องเปิดเผยให้ทราบถึงมูลค่ายุติธรรมด้วย ทั้งน้ี สนิทรัพย์

ต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานของกองทุน จะต้องใช้วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่

เกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยขอ้มูล 

34  งบการเงินของโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการผลประโยชนห์รือ

โครงการสมทบเงิน ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
34.1 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัยสุ์ทธิทีมี่ไวส้ําหรบัจ่ายเป็นผลประโยชน ์

34.2 สรุปนโยบายการบญัชีทีมี่นยัสําคญั และ 
34.3 คําอธิบายเกี่ยวกบัโครงการ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการใน

ระหว่างงวด 
35  งบการเงินที่จัดทาํโดยโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อดังต่อไปน้ี 

(ถ้ามี) 
35.1 งบแสดงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยเปิดเผย 

35.1.1  สนิทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม 

35.1.2  เกณฑก์ารวัดมูลค่าสนิทรัพย์ 
35.1.3  รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละรายการที่มีจาํนวนเงินเกินกว่าร้อยละ 5 ของ

สินทรัพย์สุทธิที่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ หรือที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของ

หลักทรัพย์แต่ละประเภทหรือแต่ละชนิด 
35.1.4  รายละเอยีดของเงินลงทุนกบันายจ้าง 

35.1.5  หน้ีสินอื่นนอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ

จาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ 
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35.2 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สทุธทิี่มีไว้สาํหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยแสดง 

35.2.1 เงินสมทบของนายจ้าง 
35.2.2 เงินสมทบของลูกจ้าง 
35.2.3 รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล 

35.2.4 รายได้อื่น 
35.2.5 ผลประโยชน์ที่จ่ายหรือค้างจ่าย (ให้เปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการและจาํนวนรวม 

เช่น ผลประโยชน์ที่จ่ายหรือค้างจ่ายเน่ืองจากเกษียณอายุ เสยีชีวิต และทุพพล

ภาพ)   
35.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
35.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น 

35.2.8 ภาษีเงินได้   

35.2.9 กาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงิน

ลงทุน 

35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น 
35.3  คาํอธบิายเกี่ยวกบันโยบายการโอนสนิทรัพย์ไปยังกองทุน  

35.4  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ จะต้องเปิดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ (โดยอาจแยก

ระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิขาดและที่ยังไม่ได้รับเป็นสิทธิขาด) ซ่ึงคาํนวณจาก

ผลประโยชน์ตามที่สญัญาไว้ภายใต้เง่ือนไขของโครงการ ตั้งแต่เร่ิมให้บริการจนถึงปัจจุบัน

และใช้ระดับเงินเดือนปัจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้อย่างใดอย่างหน่ึง โดย

ข้อมูลน้ีอาจรวมอยู่ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แนบมาด้วย เพ่ือใช้อ่าน

ร่วมกบักบังบการเงินที่เกี่ยวข้อง 

35.5  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ จะต้องมีคาํอธิบายถึงข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวกับการ

คาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีการที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันตาม

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยของจาํนวนเงินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามที่สญัญาไว้ 

36  รายงานของโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานต้องประกอบด้วยคาํอธบิายเกี่ยวกบัโครงการ ซ่ึง

จะจัดทาํเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินหรือจัดทาํเป็นรายงานแยกต่างหากกไ็ด้ โดยอาจมีรายการ

ดังต่อไปน้ี 

36.1 ช่ือของนายจ้างและกลุ่มของลูกจ้างที่ครอบคลุมถงึ 
36.2 จาํนวนของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับผลประโยชน์ และจาํนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

อื่นๆ โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม 
36.3 ประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ 

36.4 คาํอธบิายว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้โครงการหรือไม่   

36.5 คาํอธบิายเกี่ยวกบัผลประโยชน์เม่ือออกจากงานตามที่ได้สญัญาไว้กบัผู้เข้าร่วมโครงการ 

36.6 คาํอธบิายเกี่ยวกบัเง่ือนไขต่างๆ ของการสิ้นสดุโครงการ 
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36.7 การเปล่ียนแปลงของรายการตามย่อหน้าที่ 36.1-36.6 ระหว่างงวดที่นาํเสนอรายงาน 

ทั้งน้ี ถือเป็นเร่ืองปกติในการอ้างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผู้ใช้สามารถหาได้โดยง่ายและเป็นเอกสารที่อธิบาย 

ถงึโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้อมูลที่เปล่ียนแปลงภายหลัง 

 

วนัถอืปฏิบติั 

37 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  
 


