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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดย มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่
19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน พ.ศ. 2549 (IAS No. 19, Eeployee benefits (2006))
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บทนํา
บทนํา1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของนายจางเกี่ยวกับผลประโยชน
ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดใชกับการรายงานของโครงการผลประโยชนของพนักงาน
(ดูใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 26 เรื่ อง การบั ญ ชี และการรายงานโครงการผลประโยชน เ มื่ อ
เกษียณอายุ)
บทนํา2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แบงผลประโยชนของพนักงานออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลประโยชนระยะสั้น สําหรับพนักงานปจจุบันเชน คาจาง เงินเดือน เงินสมทบเขากองทุนเงิน
สมทบประกันสังคม ลาพักผอนประจําปและลาปวยที่นายจางยังคงจายคาตอบแทน สวนแบง
กําไรและโบนัส (หากจายภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นงวด) และผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน
(เชน การรักษาพยาบาล ที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินคาหรือบริการที่ชวยเหลือหรือใหเปลา
แกพนักงาน)
2.2 ผลประโยชนหลังออกจากงาน เชน บํานาญ ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิต
และคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
2.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานซึ่งรวมถึง ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับ
พนักงานที่ทํางานใหกับกิจการเปนเวลานาน การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูที่นายจางยังคงจาย
ผลตอบแทนให ผลประโยชนจากการทํางานครบรอบ 50 ปหรือผลประโยชนการใหบริการที่
ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวนแบง
กําไร โบนัส และคาตอบแทนที่จะจายในภายหนาดวย หากเปนการจายตั้งแต 12 เดือนหลังวัน
สิ้นงวด
2.4 ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
บทนํา3 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได
ใหบริการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนนั้น
บทนํา4 โครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานแบ ง เป น โครงการสมทบเงิ น หรื อ โครงการผลประโยชน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดใหแนวทางเฉพาะสําหรับการแบงประเภทโครงการของกลุมนายจา ง
โครงการของรัฐ และโครงการที่มีการประกันผลประโยชน
บทนํา5 สําหรับโครงการสมทบเงิน กิจการจะจายเงินสมทบจํานวนแนนอนใหกิจการอื่น (กองทุน) และไมมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานอื่น ๆ ที่จะตองจายเงินสมทบเพิ่มอีกหาก
กองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายผลประโยชนของพนักงานทั้งหมดที่ใหบริการในงวดปจจุบันและ
งวดกอน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูการจายเงินสมทบเมื่อพนักงานไดใหบริการ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสมทบนั้น
บทนํา6 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานอื่นๆ จัดเปนโครงการผลประโยชน ซึ่งอาจจะไมไดจัดใหมี
กองทุน หรือมีกองทุนทั้งหมดหรือบางสวนก็ได มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการ
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6.1 บันทึกบัญชีทั้งภาระผูกพันตามกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานอื่นๆ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติของกิจการ
6.2 กําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชนและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของ
โครงการอยางสม่ําเสมอเพียงพอ เพื่อมิใหจํานวนที่รับรูในงบการเงินแตกตางอยางเปน
สาระสําคัญจากจํานวน ณ วันที่ในงบดุล
6.3 ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) เพื่อวัดมูลคาภาระ
ผูกพันและตนทุน
6.4 จัดสรรผลประโยชนใหปที่ไดรับบริการตามสูตรคํานวณผลประโยชนของโครงการ เวนแตการ
ใหบริการในปหลังๆ จะนําไปสูผลประโยชนที่มากขึ้นกวาปกอนๆ อยางเปนสาระสําคัญ
6.5 ใชขอสมมติการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนกลางและเหมาะสมกับตัวแปร
ทางประชากรศาสตร (เชน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและการมรณะ) และตัวแปรทาง
การเงิน (เช น เงินเดือนที่เพิ่ มขึ้นในอนาคต การเปลี่ย นแปลงต นทุน คารั กษาพยาบาลและ
ผลประโยชนบางอยางของรัฐ) ขอสมมติทางการเงินตองเปนไปตามการคาดการณของตลาด ณ
วันที่ในงบดุลสําหรับงวดบัญชีที่ตองชําระภาระผูกพัน
6.6 กําหนดอัตราคิดลดโดยอางอิงกับอัตราผลตอบแทนในตลาดของหุนกูภาคเอกชนที่ไดรับการจัด
อันดับอยูในระดับดี ณ วันที่ในงบดุล (ในประเทศที่ไมมีการซื้อขายตราสารดังกลาวอยาง
เพียงพอใหใชพันธบัตรรัฐบาล) และใชสกุลเงินและระยะเวลาที่สอดคลองกับสกุลเงินและ
ระยะเวลาของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน
6.7 หักมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการออกจากมูลคาตามบัญชีของภาระผูกพัน สิทธิที่จะ
ไดรับชดเชยที่ไมถือเปนสินทรัพยของโครงการใหใชแนวปฏิบัติเดียวกับสินทรัพยของโครงการ
แตใหแยกแสดงรายการตางหากโดยไมนําไปหักจากภาระผูกพัน
6.8 จํากัดใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวาผลรวมสุทธิของ
6.8.1 ตนทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่
ยังไมรับรู บวกดวย
6.8.2 มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการไดรับเงินคืนจากโครงการ
หรือการลดเงินสมทบที่ตองจายในอนาคตลง
6.9 รับรูตนทุนบริการในอดีตดวยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาเฉลี่ยจนกวาผลประโยชนที่ปรับเปลี่ยน
จะกลายเปนผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด
6.10 รับ รูกํ า ไรขาดทุ น จากการลดขนาดโครงการลงหรื อการจา ยชํ า ระโครงการผลประโยชนเ มื่ อ
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ผลกําไรหรือขาดทุนตองรวมการเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันผลประโยชนและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการ รวมทั้งผล
กํ า ไรขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย และต น ทุ น บริ ก ารในอดี ต ที่
เกี่ยวของแตยังไมไดรับรู
6.11 รับรูสวนของผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่เกิน
กวามูลคาที่สูงกวาระหวางรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
6.11.1 รอยละ 10 ของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน (กอนหัก
สินทรัพยของโครงการ) และ
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6.11.2 รอยละ 10 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการ
สวนของผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่จะรับรูแตละโครงการ คือ
สวนที่เกินกวารอยละ 10 ของชวงที่กําหนดดังกลาว ณ วันที่เสนอรายงานครั้งกอน หารดวยอายุงาน
ถัวเฉลี่ยของพนักงานที่เขารวมโครงการที่คาดวาจะเหลืออยู
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหใชวิธีการรับรูที่เร็วกวาแตตองเปนระบบและสม่ําเสมอทั้งผลกําไร
หรือผลขาดทุนในทุกงวด เชน การรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยทั้งหมดทันทีในงบกําไรขาดทุน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังอนุญาตใหกิจการรับรูผล
กําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดดังกลาวนอกงบกําไรขาดทุนใน
งบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
บทนํา7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีที่งายกวาในการบันทึกบัญชีสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่น ๆ
ของพนักงานที่ไมใชผลประโยชนหลังออกจากงาน คือ สามารถรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและตนทุนบริการในอดีตไดทันที

บทนํา8

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง คือ ผลประโยชนของพนักงานที่ตองจายเนื่องจากการตัดสินใจของกิจการที่
จะเลิกจางพนักงานกอนกําหนดเกษียณ หรือการตัดสินใจของพนักงานที่จะออกจากงานโดยสมัครใจ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนนั้น เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันคือการเลิกจางมากกวาการ
ใหบริการของพนักงาน ดังนั้น กิจการตองรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเมื่อกิจการแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาผูกพันกับขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
8.1 เลิกจางพนักงานหรือกลุมพนักงานกอนกําหนดเกษียณอายุปกติ
8.2 ใหผลประโยชนเมื่อเลิกจางเพื่อเปนขอเสนอแลกเปลี่ยนกับการออกจากงานโดยสมัครใจ

บทนํา9

กิจการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูกพันกับการเลิกจางเมื่อกิจการมีโครงการเปนทางการอยาง
ละเอียด (พรอมเนื้อหาขั้นต่ําที่กําหนด) สําหรับการเลิกจางและไมมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะ
ถอนตัวจากโครงการ

บทนํา10 กิจการตองคิดลดผลประโยชนเมื่อเลิกจางที่ครบกําหนดเกินกวา 12 เดือนหลังวันที่ในงบดุล ในกรณี
การออกจากงานโดยสมัครใจ การวัดมูลคาของผลประโยชนขึ้นอยูกับจํานวนพนักงานที่คาดวาจะรับ
ขอเสนอนั้น
บทนํา11 (บทนํานี้ไมใช)
บทนํา12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่เริ่มตนงวดบัญชีตั้งแต 1 มกราคม 2554 เปนตน
ไป และสนับสนุนใหปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติ ในการนํามาใชครั้งแรก กิจการสามารถทยอยรับรูสวน
เพิ่มในหนี้สินสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานไดไมเกิน 5 ป หากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้มาใชทําใหหนี้สินลดลง กิจการตองรับรูทันที
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บทนํา13 (บทนํานี้ไมใช)
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สารบัญ

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
การรับรูและการวัดมูลคา
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
สิทธิการลางานในระยะสั้นที่ยังไดรับคาตอบแทน
โครงการแบงสวนกําไรและโครงการโบนัส
การเปดเผยขอมูล
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน – ความแตกตางระหวางโครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน
โครงการของกลุมนายจาง
โครงการผลประโยชนที่กิจการตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันรวมรับความ
เสี่ยง
โครงการของรัฐ
ผลประโยชนที่มีการประกัน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน
การรับรูและการวัดมูลคา
การเปดเผยขอมูล
ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน
การรับรูและการวัดมูลคา
การบัญชีสําหรับภาระผูกพันจากการอนุมาน
งบดุล
งบกําไรขาดทุน
การรับรูและการวัดมูลคา – มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนและตนทุน
บริการปจจุบัน
วิธีกําหนดมูลคาจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การจัดสรรผลประโยชนใหการบริการงวดตางๆ

ยอหนาที่
บทนํา 1 – บทนํา 13
1-6
7
8-23
10-22
10
11-16
17-22
23
24-42
29-33
34-34ข
36-38
39-42
43-47
44-45
46-47
48-119
49-62
52-53
54-60
61-62
63-101
64-66
67-71
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ขอสมมติจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย – อัตราคิดลด
ขอสมมติจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - เงินเดือน
ผลประโยชน และคารักษาพยาบาล
ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ตนทุนบริการในอดีต
การรับรูและการวัดมูลคา – สินทรัพยของโครงการ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการ
สิทธิที่จะไดรับชดเชย
ผลตอบแทนจากสินทรัพยของโครงการ
การรวมธุรกิจ
การลดขนาดโครงการลงและการจายชําระผลประโยชน
การนําเสนอขอมูล
การหักกลบ
ความแตกตางของสินทรัพย(หนี้สิน) หมุนเวียนและไมหมุนเวียน
องคประกอบทางการเงินของตนทุนผลประโยชนหลังออกจากงาน
การเปดเผยขอมูล
ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานของพนักงาน
การรับรูและการวัดมูลคา
การเปดเผยขอมูล
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
การรับรู
การวัดมูลคา
การเปดเผยขอมูล
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
ภาคผนวก
ก. ตัวอยางการคํานวณ
ข. ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
ค. ตัวอยางการปฏิบัติตามยอหนาที่ 58 ก.

72-77
78-82
83-91
92-95
96-101
102-107
102-104
104ก.-104ง.
105-107
108
109-115
116-119
116-117
118
119
120-125
126-131
128-130
131
132-143
133-138
139-140
141-143
153-156
157-160
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 160 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาดํา
ถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ใน
กรณี ที่ ไ ม ไ ด ใ ห แ นวปฏิ บั ติ ใ นการเลื อ กและการใช น โยบายการบั ญ ชี ให กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของผลประโยชนของ
พนักงาน กิจการจะตองรับรู
(1) หนี้สิน เมื่อพนักงานไดใหบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนของพนักงานที่บริษัทจะจายในอนาคต และ
(2) คาใชจาย เมื่อกิจการไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการใหบริการของพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชนของพนักงาน

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชถือปฏิบัติกับนายจางสําหรับวิธีการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนทุกประเภท
ของพนักงาน เวนแตผลประโยชนที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชกับการรายงานโครงการผลประโยชนของพนักงาน (ดูในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ)
3. ผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึง
3.1 ผลประโยชน ที่ใ หต ามโครงการหรือ ขอตกลงที่ เ ป นทางการระหวา งกิ จ การกั บ พนักงานแต ล ะคน
กลุมพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงานหรือกลุมของพนักงาน
3.2 ผลประโยชนตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือผานทางขอตกลงของอุตสาหกรรมซึ่งกิจการตองจาย
สมทบเขาโครงการของประเทศ โครงการของรัฐ โครงการของอุตสาหกรรมหรือโครงการของกลุม
นายจาง
3.3 ผลประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติอยางไมเปนทางการแตกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ซึ่งจะ
เกิดเมื่อกิจการไมมีทางเลือกอื่นที่เปนไปไดนอกจากจะตองจายผลประโยชนของพนักงาน ตัวอยาง
ของภาระผูกพันจากการอนุมาน เชน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่ไมเปนทางการที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายที่ไมสามารถยอมรับไดตอความสัมพันธของนายจางกับพนักงาน
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4. ผลประโยชนของพนักงานรวมถึง
4.1 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานสําหรับพนักงานปจจุบัน เชน คาจาง เงินเดือน เงินสมทบเขา
กองทุนเงินสมทบประกันสังคม ลาพักผอนประจําปและลาปวยที่นายจางยังคงจายคาตอบแทน สวน
แบงกําไรและโบนัส (หากจายภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นงวด) และผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน
(เชน การรักษาพยาบาล ที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินคาหรือบริการที่ ชวยเหลื อหรือให เปลาแก
พนักงาน)
4.2 ผลประโยชนหลังออกจากงาน เชน บํานาญ ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิตและคา
รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
4.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานรวมถึง ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานที่ทํางาน
ให กั บ กิ จ การเป น เวลานาน การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ที่ น ายจ า งยั ง คงจ า ยผลตอบแทนให อ ยู
ผลประโยชนจากการทํางานครบรอบทุก ๆ 25 ปหรือผลประโยชนการใหบริการที่ยาวนานอื่นๆ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวนแบงกําไร โบนัส และ
คาตอบแทนที่จะจายในภายหนาดวยหากเปนการจายตั้งแต 12 เดือนหลังวันสิ้นงวด
4.4 ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
เนื่องจากผลประโยชนแตละกรณีขางตนมีลักษณะไมเหมือนกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดการ
ปฏิบัติแยกสําหรับแตละกรณี
5. ผลประโยชนของพนักงานรวมถึงผลประโยชนที่จายใหพนักงาน ผูที่พนักงานใหการอุปการะ และอาจจาย
ชําระเปนเงิน (หรือใหสินคาหรือบริการ) โดยตรงใหแกพนักงาน คูสมรส บุตร หรือผูอื่นที่พนักงานใหการ
อุปการะ หรือจายใหบุคคลอื่น เชน บริษัทประกันภัย
6. พนั ก งานอาจให บ ริ ก ารแก กิ จ การแบบเต็ ม เวลา บางเวลา ถาวร ไม เ ป น ทางการ หรื อ ชั่ ว คราว ภายใต
วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ พนักงานใหรวมถึงกรรมการบริษัทและผูบริหารอื่นๆ ดวย

คํานิยาม
7. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายเฉพาะ ดังนี้
ผลประโยชนของพนักงาน

หมายถึง

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน หมายถึง

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

หมายถึง

โครงการผลประโยชนหลังออก
จากงาน

หมายถึง

ผลประโยชนทุกรูปแบบที่กิจการใหเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ใหบริการของพนักงาน
ผลประโยชนของพนักงาน (ที่มิใชผลประโยชนเมื่อเลิก
จาง) ซึ่งมีกําหนดจายทั้งหมดภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้น
งวดที่พนักงานไดใหบริการ
ผลประโยชนของพนักงาน (ที่มิใชผลประโยชนเมื่อเลิก
จาง) ซึ่งจะจายหลังจากสิ้นสุดการจางงาน
ขอตกลงที่เปนทางการหรือไมเปนทางการที่กิจการตกลง
จะจายผลประโยชนหลังออกจากงานใหแกพนักงานตั้งแต
หนึ่งรายขึ้นไป
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โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว (ซึ่ง หมายถึง
ตอไปนี้เรียกวา “โครงการสมทบ
เงิน”)

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โครงการ
ผลประโยชน”)
โครงการของกลุมนายจาง

หมายถึง

โครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานที่
กิจการจายเงินสมทบในจํานวนที่แนนอนใหหนวยงาน
(หรือกองทุน)ที่แยกตางหาก และไมมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ตองจายเงิน
สมทบอีกหากกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจาย
ผลประโยชนทึ่เกี่ยวกับการใหบริการของพนักงานในงวด
ปจจุบันและงวดกอนๆ ใหแกพนักงาน
โครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานอื่นๆ
ที่ไมใชโครงการสมทบเงิน

หมายถึง

โครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน (ที่ไมใช
โครงการของรัฐ) ซึ่งรวมสินทรัพยที่สมทบจากหลาย
กิจการซึ่งไมอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน และใช
สินทรัพยนั้นเพื่อผลประโยชนของพนักงานของกิจการ
มากกวาหนึ่งราย ซึ่งระดับของเงินสมทบและผลประโยชน
ไมไดขึ้นกับกิจการใดกิจการหนึ่งที่เปนนายจางของ
พนักงาน

ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของ
พนักงาน

หมายถึง

ผลประโยชนของพนักงาน (ที่มิใชผลประโยชนหลังออก
จากงาน และผลประโยชนเมื่อเลิกจาง) ซึ่งมีกําหนดจาย
ทั้งจํานวนภายหลัง 12 เดือนนับแตวันสิ้นงวดที่พนักงาน
ไดใหบริการ

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง

หมายถึง

ผลประโยชนที่ตองจายใหพนักงานเมื่อเกิดขอใดขอหนึ่ง
ดังนี้
1. การตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจางพนักงานกอน
กําหนดเกษียณอายุ
2. การตัดสินใจของพนักงานที่จะออกจากงานโดยสมัคร
ใจตามแผนการเลิกจางงานแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด

หมายถึง

ผลประโยชนของพนักงานที่ไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการ
จางงานในอนาคต

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน

หมายถึง

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายใน
อนาคตกอนหักสินทรัพยโครงการเพื่อชําระภาระผูกพันที่
เกิดจากการใหบริการของพนักงานในงวดปจจุบันและงวด
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กอน
ตนทุนบริการปจจุบัน

หมายถึง

สวนเพิ่มของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชนที่เกิดจากการใหบริการของพนักงานในงวด
ปจจุบัน

ตนทุนดอกเบี้ย

หมายถึง

สวนที่เพิ่มขึ้นระหวางงวดของมูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่เกิดจากกําหนด
ระยะเวลาที่จะจายผลประโยชนใกลเขามาอีกหนึ่งงวด

สินทรัพยโครงการ

ประกอบดวย

1. สินทรัพยที่ถือไวโดยกองทุนผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน
2. กรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไข

สินทรัพยที่ถือไวโดยกองทุน
หมายถึง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

สินทรัพย (ที่ไมใชเครื่องมือทางการเงินที่ไมสามารถ
เปลี่ยนมือไดที่ออกโดยกิจการที่รายงาน) ซึ่ง
1. ถือไวโดยกิจการ (กองทุน) ที่มีสถานะตามกฎหมาย
แยกตางหากจากกิจการที่รายงานและตั้งขึน้ เพื่อจาย
หรือสมทบเปนผลประโยชนของพนักงานเทานั้น และ
2. ใชสําหรับจายหรือสมทบเปนผลประโยชนของพนักงาน
เทานั้น เจาหนี้ของกิจการที่รายงานไมมีสิทธิ์ใน
สินทรัพยดังกลาว (แมกรณีลมละลายก็ตาม) รวมทั้ง
กิจการที่รายงานไมมีสิทธิที่จะเรียกรองคืนได เวนแต
กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1 สินทรัพยสวนที่เกินจากที่จะตองจายตามภาระ
ผูกพันทีเ่ กี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน
ตามโครงการหรือตามขอกําหนดของกิจการที่
รายงาน หรือ
2.2 สินทรัพยที่ตองคืนใหกิจการที่รายงานเพื่อชดเชย
ผลประโยชนของพนักงานที่ไดจายไปแลว

กรมธรรมประกันภัยที่เขาเงือ่ นไข1

1

หมายถึง

กรมธรรมประกันภัยที่ออกโดยผูรับประกันที่ไมใชกิจการที่
เกี่ยวของกันของกิจการที่รายงาน (ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) หากเงินที่
ไดจากกรมธรรมนั้น

กรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไข ไมจําเปนตองเปนสัญญาประกันภัยตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญา

ประภันภัย
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1. ใชสําหรับจายหรือเปนกองทุนผลประโยชนของ
พนักงานตามโครงการผลประโยชนเทานั้น
2. ไมไดมีไวเพื่อจายใหเจาหนี้ของกิจการที่รายงาน (แม
กรณีลมละลายก็ตาม) และไมสามารถจายใหกิจการที่
รายงานได เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1 เงินที่ไดเปนสินทรัพยสวนเกินจากที่ตองจาย
ภาระผูกพันที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของ
พนักงานทั้งหมด
2.2

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

เงินที่ไดเปนเงินที่ตองคืนใหกิจการที่รายงาน
เพื่อใชเปนสิทธิที่จะไดรับชดเชยผล ประโยชน
ของพนักงานที่ไดจายไปแลว

จํานวนเงินที่ผซู ื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือ
จายชําระหนี้สนิ ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็ม
ใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูไมมีความเกี่ยวของกัน

ผลตอบแทนของสินทรัพยโครงการ หมายถึง

ดอกเบี้ย เงินปนผล และรายไดอื่นๆที่เกิดจากสินทรัพย
ของโครงการ รวมทั้งผลกําไรหรือผลขาดทุนจากสินทรัพย
ของโครงการที่เกิดขึ้นแลวและยังไมเกิดขึน้ หักดวยตนทุน
การบริหารโครงการและภาษีที่โครงการตองจาย

ผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

1. การปรับปรุงจากประสบการณ (ผลกระทบของความ
แตกตางระหวางขอสมมติเดิมที่ใชในการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง)

ประกอบดวย

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในการ
การประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ตนทุนบริการในอดีต

หมายถึง

สวนเพิ่มของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชนสําหรับการใหบริการของพนักงานในงวดกอน
ซึ่งสวนเพิ่มนีเ้ กิดในงวดปจจุบันจากการเริ่มนํา
ผลประโยชนหลังออกจากงานหรือผลประโยชนระยะยาว
อื่นๆ ของพนักงานมาใชเปนครั้งแรกหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตนทุนนี้อาจเปนบวก (หากเริ่มใหผล
ประโยชนหรือปรับปรุงใหดีขึ้น) หรืออาจเปนลบ (หาก
ผลประโยชนที่มีอยูลดลง)
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ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
8. ตัวอยางของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ไดแก
8.1 คาจาง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8.2 การลาระยะสั้นที่ยังไดรับผลตอบแทน (เชน ลาพักผอนประจําปและลาปวยที่ยังไดรับคาตอบแทน)
เมื่อคาดวาการลางานจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวดที่พนักงานใหบริการที่เกี่ยวของ
8.3 สวนแบงกําไรและโบนัสที่ตองจายภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวดที่พนักงานใหบริการที่เกี่ยวของ
8.4 ผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงินสําหรับพนักงานปจจุบัน (เชน การรักษาพยาบาล ที่พักอาศัย ยานพาหนะ
หรือ สินคาหรือบริการที่บริษัทชวยเหลือหรือใหเปลา)
9. ปกติ วิธี การบัญ ชีของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานตรงไปตรงมาเพราะไมตองใช ขอสมมติในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อวัดมูลคาภาระผูกพันหรือตนทุน และไมมีโอกาสเกิดผล
กํ า ไรขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย นอกจากนี้ การวั ด มู ล ค า ภาระผู ก พั น
ผลประโยชนของพนักงานยังไมตองใชเกณฑการคิดลดดวย

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานทุกชนิด
10. เมื่อพนักงานไดใหบริการแกกิจการในระหวางงวด กิจการตองรับรูผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานที่
คาดวาจะจาย(โดยไมตองคิดลด)เพื่อแลกเปลี่ยนกับการบริการที่พนักงานให โดย
10.1 รับรูเปนหนี้สิน (คาใชจายคางจาย) หลังหักจํานวนเงินที่จายแลว ถาจํานวนที่จายแลวสูงกวา
ผลประโยชนที่ไมไดคิดลด กิจการตองรับรูสวนเกินนั้นเปนสินทรัพย (คาใชจายจายลวงหนา)
โดยรับรูไดเทากับจํานวนที่การจายลวงหนานั้นจะทําใหมีการลดการจายเงินในอนาคตลง หรือ
ไดรับเงินสดกลับคืน และ
10.2 รั บ รู เ ป น ค า ใช จ า ย เว น แต ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ อื่ น ๆ จะกํ า หนดหรื อ อนุ ญ าตให ร วม
ผลประโยชน เ ป น ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย ไ ด (เช น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง
2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช))
ยอหนาที่ 11, 14 และ 17 อธิบายวิธีที่กิจการจะปฏิบัติตามขอกําหนดดังนี้ตอผลประโยชนระยะสั้น
ของพนักงานในรูปแบบของการลางานที่ยังไดรับคาตอบแทน โครงการสวนแบงกําไรและโบนัส

สิทธิการลางานในระยะสั้นที่ยังไดรับคาตอบแทน
11. กิจการตองรับรูตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานในรูปการลางานที่ยัง
ไดรับผลตอบแทนตามยอหนาที่ 10 ดังนี้
11.1 ในกรณีของสิทธิในการลางานที่เก็บสะสมได ใหรับรูเมื่อพนักงานใหบริการแลวและไดรับสิทธิวัน
ลางานเพิ่มในอนาคต
11.2 ในกรณีของสิทธิในการลางานที่เก็บสะสมไมได ใหรับรูเมื่อมีการลางานเกิดขึ้น
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12. กิจการอาจใหพนักงานลาโดยยังคงจายคาตอบแทนใหในหลายกรณี เชน การลาพักผอนประจําป ลาปวย ลา
เนื่องจากความทุพพลภาพชั่วคราว ลาคลอดบุตร ลาเพื่อกิจของราชการ สิทธิในการลางานที่ยังคงไดรับ
คาตอบแทนมี 2 ประเภท ดังนี้
12.1 ชนิดสะสม
12.2 ชนิดไมสะสม
13. สิทธิการลางานที่ยังคงไดรับคาตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใชในอนาคตได
หากไมไดใชสิทธิในงวดปจจุบันทั้งหมด สิทธินั้นอาจเปนสิทธิขาด(คือพนักงานไดรับเปนเงินสําหรับสิทธิใน
การลาที่ยังไมไดใชเมื่อออกจากกิจการ) หรือไมเปนสิทธิขาด(พนักงานไมไดรับเงินตามสิทธิในการลาที่ยัง
ไมไดใชเมื่อออกจากกิจการ) ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานไดใหบริการซึ่งเพิ่มสิทธิในการไดรับการลา
งานในอนาคตเพิ่ม แมวา สิทธิการลางานจะไมเปนสิทธิขาด และความเปนไปไดที่พนักงานออกจากงานกอน
ใชสิทธิแบบไมเปนสิทธิขาดสะสมจะมีผลตอการวัดมูลคาของภาระผูกพัน ก็ถือวาภาระผูกพันเกิดขึ้นและตอง
รับรูภาระผูกพันนั้น
14. กิจการตองวัดตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของสิทธิการลาสะสมตามจํานวนซึ่งกิจการคาดวาจะจายเพิ่ม
เนื่องจากมีสิทธิที่พนักงานไมไดใชสะสมอยู ณ วันที่ในงบดุล
15. วิธีที่ระบุในยอหนากอน วัดมูลคาภาระผูกพันตามจํานวนเงินที่จะจายเพิ่มซึ่งคาดวาจะเกิดจากการสะสม
ผลประโยชน ในหลายกรณี กิจการไมจําเปนตองคํานวณอยางละเอียดเพื่อประมาณวาไมมีภาระผูกพัน ที่มี
สาระสําคัญจากการลาที่ยังไดรับคาตอบแทนที่ยังเหลืออยู เชน ภาระผูกพันที่เกิดจากการลาปวยมีแนวโนมที่
จะเปนสาระสําคัญก็ตอเมื่อมีความเขาใจทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการวาสิทธิลาปวยที่ไมไดใชที่ยัง
ไดรับคาตอบแทนอาจไดรับชดเชยดวยวันหยุดที่ไดรับคาตอบแทนเทานั้น
ตัวอยางของยอหนาที่ 14 และ 15
กิจการมีพนักงาน 100 คน ซึ่งมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางปละ 5 วันทําการ วันลาปวยที่ไมไดใชจะยกไป
ใชไดใน 1 ปปฏิทิน การใชสิทธิลาปวยจะเริ่มจากสิทธิของปปจจุบันกอนแลวจึงใชสิทธิที่ยกมาจากปกอน(วิธี
เขาหลัง-ออกกอน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วันลาปวยเฉลี่ยที่ยังไมไดใชคือ 2 วันตอคน กิจการคาดวา
จะยังคงเปนไปตามประสบการณในอดีตคือ ในป 25X2 พนักงาน 92 คน จะลาปวยคนละไมเกิน 5 วัน และ
อีก 8 คนที่เหลือจะลาปวยเฉลี่ยคนละ 6.5 วัน
กิจการคาดวาจะมีผูใชสิทธิลาปวยจากสิทธิการลาสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 25X1 เทากับ12 วัน
(8 คน * 1.5 วันตอคน) ดังนั้น กิจการจะรับรูหนี้สินเทากับจํานวนเงินที่จายสําหรับการลาปวย 12 วัน

16. สิทธิในการลาแบบไมสะสมจะไมยกยอดไปในปถัดไป หากพนักงานไมไดใชสิทธิใหครบในงวดปจจุบัน ก็จะ
หมดสิทธิและไมมีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนสําหรับสิทธิการลาที่ไมไดใชเมื่อออกจากงาน รูปแบบนี้มักเปน
กรณีของการลาปวย (สิทธิในอดีตที่ไมไดใชไมไดทําใหสิทธิในอนาคตเพิ่มขึ้น) การลาคลอดบุตร และการลา
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เพื่อราชการทหารที่ยังคงไดรับคาตอบแทน กิจการไมตองรับรูหนี้สินหรือคาใชจายจนกวาจะมีการลางาน
เกิดขึ้น เพราะการใหบริการของพนักงานไมไดทําใหจํานวนของผลประโยชนเพิ่มขึ้น

โครงการแบงสวนกําไรและโครงการโบนัส
17. กิจการตองรับรูตนทุนที่คาดวาจะตองจายของโครงการแบงสวนกําไรและโครงการจายโบนัสตามยอ
หนาที่ 10 หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
17.1 กิ จ การมี ภ าระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม าน ณ ป จ จุ บั น ที่ จ ะต อ งจ า ย
เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต
17.2 สามารถประมาณภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ
ภาระผูกพันในปจจุบันจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อกิจการไมมีทางเลือกอื่นที่เปนไปไดนอกจากจะตองจายเงิน
18. ภายใตโครงการแบงสวนกําไรบางโครงการ พนักงานจะไดรับสวนแบงกําไรตอเมื่อยังคงทํางานกับกิจการตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว โครงการดังกลาวจะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อพนักงานใหบริการซึ่งจะ
เพิ่มมูลคาของจํานวนเงินที่กิจการตองจายหากพนักงานใหบริการจนครบระยะเวลาที่กําหนด การวัดมูลคานี้
สะทอนความเปนไปไดที่พนักงานบางคนอาจออกจากงานโดยไมไดรับสวนแบงกําไร
ตัวอยางของยอหนาที่ 18
โครงการแบงสวนกําไรกําหนดใหกิจการจายสวนแบงกําไรจากกําไรสุทธิสําหรับปตามสัดสวนที่ระบุไวให
พนักงานที่ทํางานตลอดป หากไมมีพนักงานลาออกจากงานระหวางป สวนแบงกําไรที่จะจายทั้งหมดสําหรับป
จะเทากับรอยละ 3 ของกําไรสุทธิ กิจการคาดวาการหมุนเวียนของพนักงานทําใหการจายสวนแบงกําไรลดลง
เปนรอยละ 2.5 ของกําไรสุทธิ
กิจการรับรูหนี้สินและคาใชจายที่รอยละ 2.5 ของกําไรสุทธิ
19. กิจการอาจไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจายโบนัส อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจมีธรรมเนียม
ปฏิบัติในการจายโบนัส ซึ่งในกรณีเชนนี้กิจการมีภาระผูกพันจากการอนุมานเนื่องจากกิจการไมมีทางเลือก
อื่นนอกจากจะตองจายโบนัสนั้น การวัดมูลคาของภาระผูกพันจากการอนุมานนี้สะทอนความเปนไปไดที่
พนักงานบางคนออกจากงานไปโดยไมไดรับโบนัส
20. กิจการสามารถประมาณภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานสําหรับโครงการแบงสวน
กําไรหรือโครงการโบนัสไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
20.1 เงื่อนไขที่เปนทางการของโครงการมีสูตรในการคํานวณจํานวนผลประโยชน
20.2 กิจการกําหนดจํานวนที่จะจายกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน
20.3 ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตทําใหทราบชัดเจนถึงจํานวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน
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21. ภาระผู ก พั น จากโครงการแบ ง ส ว นกํ า ไรและโครงการโบนั ส เกิ ด จากการให บ ริ ก ารของพนั ก งานและไม
เกี่ยวของกับเจาของกิจการ ดังนั้น กิจการจะรับรูตนทุนของโครงการแบงสวนกําไรและโครงการโบนัสเปน
คาใชจาย ไมใชการจัดสรรจากกําไรสุทธิใหกับเจาของกิจการ
22. หากการจายสวนแบงกําไรและโบนัสยังไมถึงกําหนดจายทั้งจํานวนภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวดที่พนักงาน
ใหบริการ การจายเงินนี้ถือเปนผลประโยชนในระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน (ตามยอหนาที่ 126 ถึง 131)

การเปดเผยขอมูล
23. แมมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหเ ปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
โดยเฉพาะ แตมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกําหนดใหเปดเผยไว เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งกิจการจะตอง
เปดเผยขอมูล เรื่ องผลประโยชนของพนักงานสํา หรับผูบริห ารสําคัญ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนหลังออกจากงาน : ความแตกตางระหวางโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน
24. ผลประโยชนหลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหรวมถึงตัวอยางตอไปนี้
24.1 ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ เชน บํานาญ
24.2 ผลประโยชนอื่นๆ หลังออกจากงาน เชน การประกันชีวิตและคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
การจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานดังกลาวถือวาเปนโครงการผลประโยชนของพนักงาน
หลังออกจากงาน กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับผลประโยชนดังกลาวทั้งหมด ไมวา
จะมีการตั้งหนวยงานแยกตางหากเพื่อรับเงินสมทบและจายผลประโยชนหรือไม
25. โครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานจัดประเภทไดเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการ
ผลประโยชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณาตามกฎเกณฑและเงื่อนไขหลักของโครงการ
ลักษณะของโครงการสมทบเงิน ไดแก
25.1 ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการจะถูกจํากัดดวยจํานวนเงินที่ตก
ลงจะสมทบเขากองทุน ดังนั้น จํานวนผลประโยชนหลังออกจากงานที่พนักงานไดรับจะกําหนดจาก
จํานวนเงินที่กิจการจายสมทบ (และบางครั้งพนักงานรวมสมทบดวย) ใหกับโครงการผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงานหรือใหกับบริษัทประกัน รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่เกิดจากเงิน
สมทบดังกลาว
25.2 ดังนั้นความเสี่ยงจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (ในกรณีผลประโยชนจะนอยกวาที่
คาดการณไว) และความเสี่ยงจากการลงทุน (ในกรณีสินทรัพยที่นําไปลงทุนไมเพียงพอตอการจาย
ผลประโยชน) เปนของพนักงาน
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26. ตัวอยางของกรณีที่ภาระผูกพันของกิจการไมจํากัดอยูเพียงจํานวนเงินที่กิจการจายสมทบเขากองทุนเทานั้น
คือการที่กิจการกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานโดย
26.1 ใชสูตรคํานวณผลประโยชนของโครงการไมไดเชื่อมโยงกับจํานวนเงินจายสมทบเพียงอยางเดียว
26.2 มีการประกันผลตอบแทนของเงินสมทบ ไมวาทางตรงหรือทางออมผานโครงการ
26.3 มีธรรมเนียมปฏิบัติอยางไมเปนทางการที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เชน กิจการมีประวัติ
การเพิ่มผลประโยชนใหแกพนักงานในอดีต เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเงินเฟอ จนถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติ แมจะไมมีขอผูกพันทางกฎหมายก็ตาม
27. ลักษณะของโครงการผลประโยชน ไดแก
27.1 ภาระผูกพันของกิจการที่ตองจัดหาผลประโยชนที่ตกลงไวใหพนักงานปจจุบันและพนักงานในอดีต
27.2 โดยเนื้ อ หาแล ว กิ จ การรั บ ความเสี่ ย งจากการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย (ในกรณี
คาใชจายผลประโยชนจะสูงกวาที่คาดการณไว) และความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้นหากการประมาณ
จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยหรือการลงทุนไมเปนไปตามที่คาด ภาระผูกพันของ
กิจการอาจเพิ่มขึ้น
28. ตั้งแตยอหนาที่ 29 ถึง 42 จะอธิบายความแตกตางระหวางโครงการสมทบเงินกับโครงการผลประโยชนใน
ลักษณะที่เปนโครงการของกลุมนายจาง โครงการของรัฐ และผลประโยชนที่มีการประกัน

โครงการของกลุมนายจาง
29. กิจการตองจัดโครงการของกลุมนายจางเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชนโดยพิจารณา
ตามเงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่เปนทางการ)
หากโครงการของกลุ ม นายจา งเป นโครงการผลประโยชน กิ จการตองปฏิ บั ติตามข อกํ า หนดทุก ข อ
ตอไปนี้
29.1 บันทึกบัญชีภาระผูกพันของผลประโยชน สินทรัพยโครงการ และตนทุนที่เกี่ยวของกับโครงการ
ตามสัดสวนที่เปนของกิจการในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชนโครงการอื่น
29.2 เปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 120ก.
30. หากกิจการมี ข อ มูล ไมเ พี ย งพอที่ จะบั นทึ ก บั ญชี โ ครงการของกลุ ม นายจา งในลั ก ษณะของโครงการ
ผลประโยชน กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
30.1 บันทึกบัญชีโครงการตามยอหนาที่ 44 ถึง 46 เสมือนเปนโครงการสมทบเงิน
30.2 เปดเผยขอมูล ทุกขอตอไปนี้
30.2.1 ขอเท็จจริงที่วาเปนโครงการผลประโยชน
30.2.2 เหตุผลที่ทําใหกิจการมีขอมูลไมเพียงพอที่จะบันทึกบัญชีเปนโครงการผลประโยชนได
30.3 ในกรณีที่กิจการเกิดสวนเกินหรือสวนขาดที่อาจสงผลกระทบถึงจํานวนเงินที่จะจายสมทบใน
อนาคต ใหกิจการเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เพิ่มเติม
30.3.1 ขอมูลที่มีเกี่ยวกับสวนขาดหรือเกินของโครงการ
30.3.2 หลักเกณฑที่ใชกําหนดสวนขาดหรือเกินนั้น
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30.3.3 นัยของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ (ถามี)
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31. ตัวอยางรูปแบบหนึ่งของโครงการของกลุมนายจางที่เปนโครงการผลประโยชน ไดแก
31.1 การจายเงินเขาโครงการตามความจําเปนในแตละงวด เชน การจายเงินสมทบในงวดหนึ่งจะจายใน
จํานวนที่คาดวาจะเพียงพอสําหรับผลประโยชนที่จะตองจายภายในงวดนั้น สวนผลประโยชนที่จะจาย
ในอนาคตจากการใหบริการของพนักงานในงวดปจจุบันก็จะจายจากเงินสมทบในอนาคต และ
31.2 ผลประโยชนของพนักงานกําหนดจากระยะเวลาการทํางานและกิจการที่เขารวมโครงการไมมีวิธีอื่นที่
เปนไปไดที่จะไมรวมโครงการนอกจากการจายเงินสมทบสําหรับผลประโยชนที่พนักงานควรไดรับ
ตามระยะเวลาที่พนักงานทํางานจนถึงวันที่กิจการไมรวมโครงการ โครงการนี้กอใหเกิดความเสี่ยงจาก
การประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยแกกิจการ ทําใหกิจการจะตองเพิ่มเงินสมทบหรือชักจูง
ใหพนักงานรับผลประโยชนลดลงในกรณีที่ผลประโยชนของพนักงาน ณ วันสิ้นงวดทําใหกิจการมี
ตนทุนมากกวาที่คาดการณไว โครงการนี้จึงจัดเปนโครงการผลประโยชน
32. เมื่อมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับโครงการของกลุมนายจางที่มีลักษณะโครงการผลประโยชน กิจการตองบันทึก
บั ญ ชี ภ าระผู ก พั น ของผลประโยชน ที่ กํ า หนด สิ น ทรั พ ย โ ครงการ และต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชนอื่นๆ ตามสัดสวนที่เปนของแตละ
กิจการ อยางไรก็ตาม ในบางกรณี กิจการอาจไมสามารถระบุสวนแบงของตนเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของโครงการไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอที่จะบันทึกบัญชี ซึ่งอาจเกิดขึ้นหาก
32.1 กิจการไมไดรับขอมูลของโครงการเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือ
32.2 โครงการทํา ใหกิจการที่ เขารวมเกิ ดความเสี่ย งจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภั ย
เกี่ยวกับพนักงานปจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ ซึ่งสงผลใหไมมีหลักเกณฑที่นาเชื่อถือ
และสม่ําเสมอในการจัดสรรภาระผูกพัน สินทรัพย และตนทุนที่เกี่ยวของกับโครงการที่แตละกิจการที่
เขารวม
ในกรณีดังกลาว กิจการตองบันทึกบัญชีของกิจการเสมือนเปนโครงการสมทบเงินและเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
ตามยอหนาที่ 30
32ก. หากมีขอตกลงภายใตสัญญาระหวางโครงการของกลุมนายจางและผูเขารวมโครงการถึงวิธีกําหนดการจาย
สวนเกินของโครงการใหผูเขารวมโครงการ (หรือจัดหาเงินสําหรับสวนขาด) ผูเขารวมที่รับรูโครงการของ
กลุมนายจางลักษณะนี้เปนโครงการสมทบเงินตามยอหนาที่ 30 ตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกิดจาก
ขอตกลงภายใตสัญญาดังกลาว และรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
ตัวอยางของยอหนาที่ 32ก.
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กิจการเขารวมโครงการผลประโยชนของกลุมนายจางที่ไมกําหนดมูลคาของโครงการตามเกณฑของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ จึงตองบันทึกบัญชีเสมือนวาเปนโครงการสมทบเงิน การวัดมูลคาของโครงการนี้ทําใหทราบวา
มีสวนขาด 100 ลานบาท โครงการมีขอตกลงภายใตสัญญาเกี่ยวกับกําหนดการทยอยสมทบเงินของนายจางที่
เขารวมเพื่อขจัดสวนขาดภายในเวลา 5 ป เงินทั้งหมดที่เปนสวนที่กิจการตองสมทบเขาตามสัญญาคือ 8 ลาน
บาท
กิจการรับรูหนี้สินสําหรับเงินสมทบที่ปรับมูลคาเงินตามเวลาและคาใชจายในจํานวนเทากันในงบกําไรขาดทุน
32ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
กําหนดใหกิจการรับรูหรือเปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นบางรายการ โครงการของกลุมนายจางอาจกอใหเกิด
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เชน เมื่อเกิด
(1) ผลขาดทุนจากการประมาณตามคณิตศาสตรประกันภัยที่เกี่ยวของกับกิจการอื่นที่เขารวมโครงการ
เนื่องจากแตละกิจการที่เขารวมโครงการของกลุมนายจางตองมีสวนรวมรับความเสี่ยงจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของกิจการอื่นทุกกิจการที่เขารวมโครงการดวย หรือ
(2) ความรับผิดชอบภายใตเงื่อนไขของโครงการที่จะตองรับผิดชอบสวนที่ขาดของโครงการหาก
กิจการอื่นหยุดเขารวมโครงการ
33. โครงการของกลุมนายจางแตกตางจากโครงการรวมกลุมบริหาร โครงการรวมกลุมบริหารเปนเพียงการนํา
โครงการของแตละกิจการมารวมกันเพื่อใหนายจางที่เขารวมนําสินทรัพยมารวมกันลงทุนและลดคาใชจายใน
การบริ ห ารและจั ด การการลงทุ น โดยสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของต อ นายจ า งแต ล ะรายยั ง คงแยกจากกั น เพื่ อ
ผลประโยชนของลูกจางของแตละกิจการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุมบริหารดังกลาวไมทําใหเกิดปญหาใน
การบันทึกบัญชี เพราะกิจการมีขอมูลเพียงพอที่จะปฏิบัติเชนเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่เปนของนายจางราย
เดียว และโครงการดังกลาวไมทําใหกิจการที่เขารวมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปจจุบันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ คํานิยามในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ นี้ กํ า หนดให กิ จ การจั ด ประเภทโครงการรวมกลุ ม บริ ห ารเป น โครงการสมทบเงิ น หรื อ โครงการ
ผลประโยชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของโครงการ รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่
เปนทางการดวย

โครงการผลประโยชนที่กิจการตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันรวมรับความเสี่ยง
34. โครงการผลประโยชนที่กิจการตางๆ ภายใตการควบคุมเดียวกัน (เชน บริษัทใหญและบริษัทยอย)รวมรับ
ความเสี่ยง ไมถือเปนโครงการของกลุมนายจาง
34ก.กิ จ การที่ เ ข า ร ว มในโครงการประเภทดั ง กล า วต อ งหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการโดยรวมซึ่ ง วั ด มู ล ค า ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยอาศัยขอสมมติที่ใชกับโครงการโดยรวม กรณีที่มีขอตกลงหรือนโยบายให
รับภาระตนทุนสุทธิที่เกิดจากโครงการผลประโยชนของโครงการโดยรวม ซึ่งวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้เปนของแตละกิจการในกลุม กิจการตองรับรูตนทุนผลประโยชนสุทธิดังกลาวในงบการเงินเฉพาะ
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กิจ การหรืองบการเงินแตละบริ ษัท หากไม มีข อตกลงหรือ นโยบายดังกลา ว ต นทุน ที่เ กิ ดจากโครงการ
ผลประโยชนสุทธิตองรับรูในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เปนนายจางที่สนับสนุนโครงการตาม
กฎหมาย กิจการอื่นในกลุมตองรับรูตนทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเทากับสวนที่ตองสมทบสําหรับงวดนั้น
34ข. การเขารวมโครงการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวของกันของแตละกิจการในกลุม ดังนั้นกิจการตองเปดเผย
ขอมูลตอไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
(1) ขอตกลงหรือนโยบายการรับภาระตนทุนสุทธิที่เกิดจากโครงการผลประโยชนหรือขอเท็จจริงวา ไมมี
นโยบายดังกลาว
(2) นโยบายการกําหนดสวนที่กิจการตองจายสมทบ
(3) หากกิจการบันทึกการปนสวนตนทุนสุทธิที่เกิดจากโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่ 34ก. ตอง
เปดเผยขอมูลโครงการในภาพรวมตามยอหนาที่ 120 – 121
(4) หากกิจการบันทึกจํานวนที่ตองจายสมทบสําหรับงวดตามยอหนาที่ 34ก ตองเปดเผยขอมูลโครงการใน
ภาพรวมตามยอหนาที่ 120ก.2-120ก.5, 120ก.10, 120ก.14, 120ก.15, 120ก.17 และ 121
ขอมูลอื่นที่กําหนดไวตามยอหนาที่ 120 ก. ไมตองเปดเผย
35. (ยอหนานี้ไมใช)

โครงการของรัฐ
36. กิจการตองบันทึกบัญชีโครงการของรัฐในลักษณะเดียวกับโครงการของกลุมนายจาง (ตามยอหนาที่
29 ถึง 30)
37. โครงการของรัฐตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อบังคับใชกับกิจการทั้งหมด (หรือทุกกิจการในหมวดใดหมวดหนึ่ง
เชน อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ) และดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐในระดับประเทศหรือ
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น (เชน หนวยงานอิสระที่ตั้งขึ้นมาดําเนินโครงการโดยเฉพาะ) ซึ่งไมอยูภายใตการ
ควบคุมหรืออิทธิพลของกิจการที่เสนอรายงาน บางโครงการที่จัดตั้งโดยกิจการจัดใหมีทั้งผลประโยชนภาค
บังคับเพื่อทดแทนผลประโยชนที่ครอบคลุมโดยโครงการของรัฐ และใหผลประโยชนโดยสมัครใจเพิ่มเติมไม
ถือเปนโครงการของรัฐ
38. โครงการของรัฐจัดเปนโครงการผลประโยชนหรือโครงการสมทบเงินขึ้นอยูกับภาระผูกพันของกิจการภายใต
โครงการนั้น โครงการของรัฐหลายๆ โครงการเปนการทยอยจายเงินสมทบเขาโครงการที่มีลักษณะเหมาะสม
ตามความจําเปนในแตละงวด โดยจํานวนเงินที่จายสมทบเขาโครงการจะกําหนดใหอยูในระดับที่เพียงพอกับ
ผลประโยชนที่ตองจายในงวดนั้น ผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานในงวดปจจุบันจะ
จายจากเงินที่จะสมทบเขาโครงการในอนาคต อยางไรก็ตาม สําหรับโครงการของรัฐสวนใหญ กิจการมักไมมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายผลประโยชนเหลานั้นในอนาคต มี
เพียงภาระผูกพันที่ตองจายเงินสมทบเมื่อถึงกําหนดเวลาเทานั้น อีกทั้งหากกิจการเลิกจางพนักงานที่เปน
สมาชิกของโครงการของรัฐ ก็ไมมีภาระผูกพันที่จะตองจายผลประโยชนที่พนักงานมีสิทธิไดรับจากโครงการ
ในปกอนๆ ดวย ดังนั้น โครงการของรัฐจึงมักจัดเปนโครงการสมทบเงิน อยางไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่
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โครงการของรัฐมีลักษณะเปนโครงการผลประโยชน (ซึ่งมักไมคอยเกิดขึ้น) กิจการตองปฏิบัติตามยอหนาที่
29 ถึง 30

ผลประโยชนที่มีการประกัน
39. กิจการอาจจายคาเบี้ยประกันเพื่อโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน กิจการตองถือวาโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการสมทบเงิน เวนแตกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการ
อนุมาน (ไมวาทางตรงหรือทางออมผานโครงการ) ที่จะตองทําตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
39.1 จายผลประโยชนของพนักงานโดยตรงใหกับพนักงานเมื่อครบกําหนด
39.2 จายเพิ่มเติมสวนตาง หากผูรับประกันไมจายผลประโยชนทั้งหมดที่พนักงานควรไดรับในอนาคต
ซึ่งเกิดจากการใหบริการของพนักงานในงวดกอนๆและงวดปจจุบัน
หากกิ จ การมี ภ าระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม านดั ง กล า ว กิ จ การต อ งถื อ ว า
โครงการนั้นเปนโครงการผลประโยชน
40. ผลประโยชนที่มีการประกันตามกรมธรรมประกันภัยไมจําเปนตองมีความสัมพันธโดยตรงหรือโดยอัตโนมัติ
กับภาระผูกพันของกิจการเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานที่
เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยยังคงตองแยกแยะขอแตกตางระหวางการบัญชี และการจายเงินเขากองทุน
เชนเดียวกับโครงการอื่นๆที่มีการจายเงินสมทบเขากองทุน
41. หากกิจการสมทบเงินทุนสําหรับภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงานดวยการซื้อกรมธรรมประกันภัย
โดยที่กิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานเกี่ยวกับผลประโยชนนั้น (ไม
วาทางตรงหรือทางออมผานโครงการ โดยกลไกการกําหนดเบี้ยประกันในอนาคต หรือโดยความเกี่ยวของกับ
ผูรับประกัน) การจายเบี้ยประกันไมถือรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการสมทบเงิน กิจการจึงตองปฏิบัติทุกขั้น
ดังนี้
41.1 บันทึกบัญชีสําหรับกรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไขตามเกณฑเปนสินทรัพยของโครงการ (ตามยอ
หนาที่ 7)
41.2 รับรูกรมธรรมประกันภัยอื่นๆเปนสิทธิที่จะไดรับชดเชย (หากกรมธรรมเหลานั้นเขาหลักเกณฑในยอ
หนาที่104ก.)
42. หากกรมธรรมประกันภัยระบุชื่อของผูเขารวมโครงการโดยเฉพาะหรือกลุมของผูเขารวมโครงการ และกิจการ
ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองชดเชยผลขาดทุนตามกรมธรรม ผูรับ
ประกันจะรับผิดชอบการจายผลประโยชนทั้งหมดและถือวากิจการปลอดจากภาระผูกพันนี้ การจายเบี้ย
ประกันในอัตราที่แนนอนตามกรมธรรมดังกลาว โดยเนื้อหาแลวเปนการโอนภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานทั้งหมดออกจากกิจการ มากกวาเปนการลงทุนซื้อหลักประกันเพื่อใหสามารถชําระภาระผูกพันได
ดังนั้น กิจการจึงไมตองบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินอีกตอไป และตองถือวาการจายนั้นเปนการสมทบตาม
โครงการสมทบเงิน

ผลประโยชนหลังออกจากงาน : โครงการสมทบเงิน
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43. การบัญชีสําหรับโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เนื่องจากภาระผูกพันของกิจการในแตละงวดถูก
กําหนดโดยจํานวนที่สมทบในงวดนั้น ดังนั้น จึงไมตองใชขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยเพื่อกําหนดภาระผูกพันหรือคาใชจาย และจะไมเกิดผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย นอกจากนั้น ภาระผูกพันจะกําหนดตามหลักเกณฑโดยไมตองคิดลด เวนแตภาระ
ผูกพันไมมีกําหนดจายทั้งจํานวนเกินกวา 12 เดือนหลังวันสิ้นงวดที่พนักงานใหบริการ

การรับรูและการวัดมูลคา
44. เมื่อพนักงานไดใหบริการในระหวางงวด กิจการตองรับรูเงินสมทบที่ตองจายใหโครงการสมทบเงินเพื่อ
ตอบแทนสําหรับบริการที่พนักงานให ดังนี้
44.1 รับรูเปนหนี้สิน (คาใชจายคางจาย) หลังหักเงินสมทบที่จายแลว ถาเงินสมทบที่จายแลวสูงกวา
เงิ น สมทบที่ ค รบกํ า หนดจ า ยก อ นวั น ที่ ใ นงบดุ ล กิ จ การต อ งรั บ รู ส ว นเกิ น นั้ น เป น สิ น ทรั พ ย
(คาใชจายลวงหนา) โดยมีคาเทากับจํานวนที่การจายลวงหนานั้นจะทําใหเกิดการลดการจายเงิน
ในอนาคตลงหรือไดรับเงินสดกลับคืน และ
44.2 รับรูเปนคาใชจาย เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ จะกําหนดหรืออนุญาตใหรวมเงินสมทบ
เปนราคาทุนของสินทรัพยได เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคา
คงเหลือ และ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรับปรุ ง 2550) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
45. หากสวนของเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินครบกําหนดจายทั้งหมดภายหลัง 12 เดือนหลังวันสิ้น
งวดที่พนักงานใหบริการ กิจการตองคิดลดเงินสมทบโดยใชอัตราตามที่ระบุในยอหนาที่ 78

การเปดเผยขอมูล
46. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินที่รับรูเปนคาใชจายสําหรับโครงการสมทบเงิน
47. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินสําหรับผูบริหาร
สําคัญ

ผลประโยชนหลังออกจากงาน : โครงการผลประโยชน
48. การบัญชีสําหรับโครงการผลประโยชนมีความซับซอน เพราะกิจการตองใชขอสมมติในการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยเพื่อกําหนดมูลคาของภาระผูกพันและคาใชจาย และอาจจะเกิดกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยได นอกจากนั้น จะตองกําหนดภาระผูกพันตามหลักเกณฑการคิด
ลด เพราะกิจการอาจชําระภาระผูกพันหลังจากพนักงานใหบริการแลวเปนเวลาหลายป

การรับรูและการวัดมูลคา
49. โครงการผลประโยชนอาจไมไดจัดตั้งเปนกองทุน หรือตั้งเปนกองทุนที่กิจการจายเงินสมทบทั้งหมดหรือ
บางสวน และบางครั้งพนักงานรวมสมทบดวยโดยจายสมทบเขาไปในหนวยงานหรือกองทุนที่แยกตาม
กฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชนของพนักงานจะถูกจายออกจากกองทุนดังกลาว การ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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จายผลประโยชนเมื่อครบกําหนดไมไดขึ้นอยูกับเพียงฐานะการเงินและผลการลงทุนของกองทุนเทานั้น แตยัง
ขึ้นอยูกับความสามารถ (และความตั้งใจ) ของกิจการที่จะชดเชยเงินทุนสวนที่ขาดไปของสินทรัพยในกองทุน
ดวย ดังนั้น โดยเนื้อหาแลวกิจการจึงรับประกันความเสี่ยงจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
และความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวของกับโครงการนั้น คาใชจายที่รับรูสําหรับโครงการผลประโยชนจึงไม
จําเปนตองเทากับจํานวนเงินสมทบที่ตองจายในงวดเทานั้น
50. การบันทึกบัญชีสําหรับโครงการผลประโยชน มีขั้นตอนดังนี้
50.1 ใชวิธีจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อประมาณจํานวนผลประโยชนที่พนักงาน
ควรไดรับเปนการตอบแทนสําหรับบริการที่พนักงานใหในงวดกอนและงวดปจจุบันไดอยางนาเชื่อถือ
วิธีนี้ทําใหกิจการจะตองกําหนดจํานวนผลประโยชนของงวดกอนและงวดปจจุบัน (ตามยอหนาที่ 67
ถึง 71) และทําการประมาณ (ขอสมมติจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย) คาตัวแปร
ทางประชากรศาสตร (เชน อัตราการเขาออกของพนักงานและการมรณะ) และตัวแปรทางการเงิน
(เชน เงินเดือนและคารักษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต) ที่มีผลตอตนทุนของผลประโยชน (ตาม
ยอหนาที่ 72 ถึง 91)
50.2 คิดลดผลประโยชนโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit method)
เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและตนทุนบริการปจจุบันของ
พนักงาน (ตามยอหนาที่ 64 ถึง 66)
50.3 กําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ (ตามยอหนาที่ 102 ถึง 104)
50.4 กําหนดผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งหมด และ
จํานวนผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ตองรับรูเพิ่มเติม (ตามยอ
หนาที่ 92 ถึง 95)
50.5 เมื่อเริ่มนําโครงการมาใชเปนครั้งแรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ใหกําหนดตนทุนการบริการใน
อดีตของพนักงาน (ตามยอหนาที่ 96 ถึง101) และ
50.6 เมื่อมีการลดขนาดโครงการลงหรือจายชําระผลประโยชน ใหกําหนดผลกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของ
ดวย (ตามยอหนาที่ 109 ถึง 115)
หากกิจการมีโครงการผลประโยชนมากกวาหนึ่งโครงการ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้แยกแตละโครงการที่
มีสาระสําคัญ
51. ในบางกรณี การประมาณ การหาคาเฉลี่ยและการคํานวณแบบลัด อาจใหขอมูลที่เพียงพอในการประมาณที่
เชื่อถือได ซึ่งทําใหกิจการอาจมิตองคํานวณอยางละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การบัญชีสําหรับภาระผูกพันจากการอนุมาน
52. กิจการตองไมบันทึกบัญชีเฉพาะภาระผูกพันตามกฎหมายภายใตเงื่อนไขที่เปนทางการของโครงการ
ผลประโยชน เ ท า นั้ น แต ต อ งบั น ทึ ก ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม านที่ เ กิ ด จากประเพณี ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ม เ ป น
ทางการของกิจการดวย ประเพณีปฏิบัติที่ไมเปนทางการทําใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ซึ่ง
กิจการไมมีทางเลือกอื่นนอกจากการจายผลประโยชนใหกับพนักงาน ตัวอยางของภาระผูกพันจากการ
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อนุมาน เชน หากมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิบัติที่ไมเปนทางการของกิจการจะเปนสาเหตุใหเกิด
ความเสียหายที่ไมสามารถยอมรับได ตอความสัมพันธกับพนักงาน
53. เงื่อนไขที่เปนทางการของโครงการผลประโยชนอาจยอมใหกิจการบอกเลิกภาระผูกพันตามโครงการได
อยางไรก็ตาม การยกเลิกโครงการมักทําไดยากหากกิจการยังคงตองการจางพนักงานอยู ดังนั้น หากไมมี
หลักฐานโตแยงเปนอยางอื่น การบัญชีสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานถือวากิจการที่สัญญาในปจจุบัน
วาจะใหผลประโยชนจะยังคงปฏิบัติตามสัญญานั้นตลอดอายุงานของพนักงานที่เหลืออยู

งบดุล
54. จํานวนที่รับรูเปนหนี้สินของโครงการผลประโยชนตองเปนผลรวมสุทธิของรายการดังนี้
54.1 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่ในงบดุล (ตามยอหนาที่ 64)
54.2 บวกผลกําไรหรือผลหักขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่ยัง
ไมไดรับรูจากการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 92 ถึง 93
54.3 หัก ตนทุนบริการในอดีตทั้งหมดที่ยังไมไดรับรู (ตามยอหนาที่ 96)
54.4 หักมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ(ถามี) ณ วันที่ในงบดุลที่สามารถนําไปจายภาระผูกพัน
ไดโดยตรง (ตามยอหนาที่ 102 ถึง 104)
55. มูล คาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน คือ ภาระผูกพันขั้นตนกอนหักมูลคายุติธรรม
สินทรัพยโครงการใดๆ
56. กิจการตองกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยโครงการโดยสม่ําเสมอเพียงพอที่จะไมทําใหจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงินแตกตางอยางมี
สาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ควรจะเปน ณ วันที่ในงบดุล
57. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน แตไมบังคับใหกิจการใชผูเ ชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรประกันภัยที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเปนผูวัดมูลคาภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานที่มีสาระสําคัญทั้งหมด
ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใหผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรประกันภัยวัดมูลคาภาระผูกพันกอนวันที่ในงบดุล
หลังจากนั้นใหนํารายการและภาวะการณตางๆ ที่สําคัญที่เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดและ
อัตราดอกเบี้ยมาปรับปรุงใหเปนมูลคาภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล
58. จํานวนที่กําหนดไดจากยอหนาที่ 54 อาจเปนตัวเลขติดลบ (ซึ่งหมายถึงสินทรัพย) กิจการตองวัดคา
ของสินทรัพยดังกลาวตามมูลคาที่ต่ํากวาระหวางรายการใดรายการหนึ่งดังนี้
58.1 จํานวนที่กําหนดไดจากยอหนาที่ 54
58.2 ผลรวมสุทธิของ
58.2.1 ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่ยังไมได
รับรูและตนทุนบริการในอดีต (ตามยอหนาที่ 92 ถึง 93 และ 96)
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58.2.2 มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดที่อยูในรูปของเงินที่ไดรับคืนจาก
โครงการ หรือการลดเงินสมทบที่จะจายในอนาคตลง มูลคาปจจุบันดังกลาวกําหนด
โดยใชอัตราคิดลดตามยอหนาที่ 78
58ก. การปฏิบัติตามยอหนาที่ 58 ตองไมทําใหกิจการรับรูผลกําไรเพียงเพราะมีผลขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยหรือตนทุนบริการในอดีตในงวดปจจุบัน หรือรับรูผลขาดทุนเพียง
เพราะมีผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในงวดปจจุบัน กิจการจึงตอง
รับรูรายการตอไปนี้ทันทีภายใตยอหนาที่ 54 หากรายการดังกลาวเกิดขึ้นในขณะที่มีการกําหนด
สินทรัพยตามโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่ 58.2
(1) ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวดปจจุบันและ
ต น ทุ น บริ ก ารในอดี ต สํ า หรั บ งวดป จ จุ บั น หากเกิ น กว า การลดลงของมู ล ค า ป จ จุ บั น ของ
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ระบุในยอหนาที่ 58.2.2 หากมูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับงวดปจจุบันและตนทุนบริการในอดีตสําหรับงวดปจจุบันทั้งหมดตองรับรู
ทันทีตามยอหนาที่ 54
(2)

ผลกําไรสุทธิจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวดปจจุบันหลังหัก
ต น ทุ น บริ ก ารในอดี ต สํ า หรั บ งวดป จ จุ บั น หากเกิ น กว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค า ป จ จุ บั น ของ
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ระบุในยอหนาที่ 58.2.2 หากมูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงหรือลดลง ผลกําไรสุทธิจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับงวดปจจุบันหลังหักตนทุนบริการในอดีตสําหรับงวดปจจุบันทั้งหมดตองรับรู
ทันทีตามยอหนาที่ 54

58ข. กิจการตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 58ก. ตอเมื่อ ณ วันตนงวด หรือวันสิ้นงวด กิจการมีสวนเกิน*ในโครงการ
ผลประโยชน และจากเงื่อนไขของโครงการในปจจุบันไมสามารถไดรับสวนเกินนั้นคืนทั้งหมดผานการรับเงิน
คืนหรือการลดลงของการจายสมทบในอนาคต ในกรณีดังกลาวตนทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในงวด ซึ่งยังไมไดรับรูตามยอหนาที่ 54 จะเพิ่มจํานวน
ตามยอหนาที่ 58.2.1 หากการเพิ่มขึ้นนี้ไมหักกลบดวยจํานวนที่เทากันของการลดลงของมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่สามารถรับรูรายการตามยอหนาที่ 58.2.2 จะมีการเพิ่มขึ้นของยอดรวมสุทธิ
ตามย อ หน า ที่ 58.2 และเกิด ผลกํ า ไรที่ ต องรั บ รู ย อ หนา ที่ 58ก. ห า มรับ รู กํ า ไรในสถานการณ เ หล า นี้
ผลกระทบทางตรงขามเกิดกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในงวด ซึ่งยังไมได
รับรูตามยอหนาที่ 54 ถึงระดับที่ผลจากการประมาณตามหลักตามคณิตศาสตรประกันภัยลดผลขาดทุน
สะสมจากการประมาณตามหลักตามคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมรับรู ยอหนาที่ 58 ก. หามรับรูผล
ขาดทุนในสถานการณเหลานี้ ตัวอยางการปฏิบัติตามยอหนานี้ใหดูในภาคผนวก ค.
59. สินทรัพยอาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกินในโครงการผลประโยชน หรื อ เกิ ด ในบางกรณี ที่ กิ จ การรั บ รู กํ า ไร
จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย กิจการรับรูสินทรัพยในกรณีดังกลาว เนื่องจาก
59.1 กิจการควบคุมทรัพยากร คือ สามารถนําเงินสวนเกินไปสรางผลประโยชนในอนาคตได
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59.2 การควบคุมนั้นเปนผลของเหตุการณในอดีต (พนักงานไดใหบริการและกิจการสมทบเงินแลว) และ
59.3 กิจการไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจายในอนาคตลงหรือ
ไดรับเงินสดคืน ไมวาทางตรงแกกิจการหรือทางออมโดยโอนไปยังโครงการอื่นที่ขาดดุล
60. จํานวนสูงสุดตามยอหนาที่ 58.2 ไมสามารถนําไปใชแทนการชะลอการรับรูผลขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย (ตามยอหนาที่ 92 ถึง 93) และตนทุนบริการในอดีตบางประเภท (ตามยอ
หนาที่ 96) นอกจากสถานการณที่กลาวในยอหนาที่ 58ก. เทานั้น อยางไรก็ตาม ขอจํากัดนี้สามารถนําไปใช
แทนแนวทางที่กิจการอาจเลือกปฏิบัติเมื่อนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรกตามยอหนาที่ 155.2 ยอ
หนาที่ 120ก. (6.3) กําหนดใหกิจการตองเปดเผยจํานวนเงินที่ไมไดรับรูเปนสินทรัพย เนื่องจากจํานวน
สูงสุดตามยอหนาที่ 58.2
* สวนเกินคือสวนเกินของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการที่มากกวามูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชนหลังการออกจากงาน
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ตัวอยางของยอหนาที่ 60
โครงการผลประโยชนมีลักษณะดังนี้
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่ยังไมไดรับรูเมื่อนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรกตาม
ยอหนาที่ 155.2
จํานวนติดลบตามยอหนาที่ 54 (เปนสินทรัพย)
มูลคาปจจุบันของเงินที่จะไดรับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ
ที่จะตองจายในอนาคต
จํานวนสูงสุดตามยอหนาที่ 58.2 คํานวณไดดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู
มูลคาปจจุบันของเงินที่จะไดรับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ
ที่จะตองจายในอนาคต
จํานวนสูงสุด
เนื่องจาก 270 บาท นอยกวา 320 บาท ดังนั้น กิจการจะรับรูสินทรัพย 270 บาท
และเปดเผยวาจํานวนสูงสุดไดลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลง 50 บาท
(ตามยอหนาที่ 120ก. (6.3))

1,100
(1,190)
(90)
(110)
(70)
(50)
(320)
90
110
70
90
270

งบกําไรขาดทุน
61. กิจการตองรับรูผลรวมสุทธิของรายการดังนี้ในงบกําไรขาดทุน เวนแตมีมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ
กําหนดหรืออนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยได
61.1 ตนทุนบริการในปจจุบัน (ตามยอหนาที่ 63 ถึง 91)
61.2 ตนทุนดอกเบี้ย (ตามยอหนาที่ 82)
61.3 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโครงการ(ตามยอหนาที่ 105 ถึง 107) และจาก
จํานวนที่มีสิทธิที่จะไดรับชดเชยทั้งหมด (ตามยอหนาที่ 104 ก.)
61.4 ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามที่กําหนดในยอหนาที่
92 ถึง 93 ง.
61.5 ตนทุนบริการในอดีต (ตามยอหนาที่ 96)
61.6 ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการจายชําระผลประโยชน (ตามยอหนาที่ 109 ถึง
110)
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61.7 ผลกระทบของจํานวนสูงสุดตามยอหนาที่ 58.2 หากไมรับรูรายการในงบกําไรขาดทุนตามยอ
หนาที่ 93 ค.
62. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆกําหนดใหรวมตนทุนของผลประโยชนของพนักงานบางอยางไวในราคาทุนของ
สินทรัพย เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)ตนทุนผลประโยชน
หลังออกจากงานจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในสัดสวนที่เหมาะสมขององคประกอบตางๆตามยอหนาที่
61

การรับรูและการวัดมูลคา: มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและ
ตนทุนบริการในปจจุบัน
63. ตนทุนรวมสุดทายของโครงการผลประโยชนขึ้นอยูกับตัวแปรหลายชนิด เชน เงินเดือนเดือนสุดทาย อัตรา
การหมุนเวียนของพนักงานและการมรณะ แนวโนมคารักษาพยาบาล และผลตอบแทนจากการนําสินทรัพย
โครงการไปลงทุน (กรณีที่โครงการมีการตั้งเปนกองทุน) ตนทุนรวมสุดทายจึงไมแนนอนและความไม
แนนอนนี้จะยังคงอยูเปนระยะเวลานาน ในการวัดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานและตนทุนบริการในปจจุบันที่เกี่ยวของจึงจําเปนตอง
63.1 ใชการกําหนดมูลคาจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (ตามยอหนาที่ 64 ถึง 66)
63.2 กําหนดผลประโยชนตามงวดบริการตางๆ (ตามยอหนาที่ 67 ถึง 71) และ
63.3 ตั้งขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (ตามยอหนาที่ 72 ถึง 91)

วิธีกําหนดมูลคาจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
64. กิจการตองใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ในการกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน ตนทุนบริการในปจจุบันที่เกี่ยวของ และตนทุนบริการในอดีต
65. วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (บางครั้งเรียกวา วิธีผลประโยชนคางจายตามสวนของบริการ หรือวิธี
ผลประโยชนตามจํานวนปที่ใหบริการ) พิจารณาวาการบริการในแตละงวดกอใหเกิดสิทธิในการไดรับ
ผลประโยชน (ตามยอหนาที่ 67 ถึง 71) เพิ่มขึ้นทีละหนวย และวัดมูลคาแตละหนวยแยกจากกันเพื่อรวม
เปนภาระผูกพันโดยรวม (ตามยอหนาที่ 72 ถึง 91)
ตัวอยางของยอหนาที่ 65
กิจการกําหนดจายผลประโยชนทั้งจํานวนเมื่อสิ้นสุดการจางเทากับรอยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับแตละปที่
พนักงานใหบริการ เงินเดือนในปที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติวาแตละปเงินเดือนเพิ่มขึ้นแบบทบตนในอัตรารอย
ละ 7 อัตราคิดลดเปนรอยละ 10 ตอปตารางขางลางแสดงภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นสําหรับพนักงานรายหนึ่งที่คาดวาจะ
ออกจากงานเมื่อสิ้นปที่ 5 โดยสมมติวาไมมีการเปลี่ยนแปลงขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ ตัวอยางนี้ไมรวมการปรับปรุงเพิ่มเติมที่จะสะทอนความเปนไปไดที่พนักงานจะออก
จากงานกอนหรือหลังวันที่ที่คาดไว
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ปที่
1
2
ผลประโยชนที่เกิดจาก
- งวดกอน
0 131
- งวดปจจุบัน (รอยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสุดทาย)
131 131
- งวดปจจุบันและงวดกอน
131 262
ภาระผูกพันยกมา
89
ดอกเบี้ย รอยละ 10
9
ตนทุนบริการในปจจุบัน
89
98
ภาระผูกพันสิ้นงวด
89 196
หมายเหตุ
1. ภาระผูกพันยกมา คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนงวดกอนๆ
2. ตนทุนบริการในปจจุบัน คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนที่เกิดจากงวดปจจุบัน
3. ภาระผูกพันสิ้นงวด คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนที่เกิดจากงวดปจจุบันและงวดกอนๆ

3

4

5

262
131
393
196
20
108
324

393
131
524
324
33
119
476

524
131
655
476
48
131
655

66. กิจการตองคิดลดภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งจํานวน แมภาระผูกพันบางสวนจะครบ
กําหนดจายภายใน 12 เดือนหลังวันที่ในงบดุลก็ตาม

การกําหนดผลประโยชนไปยังงวดการบริการ
67. ในการกําหนดมู ลค าป จจุบั นของภาระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชน ตน ทุน บริ การในป จจุ บัน ที่
เกี่ยวของ และตนทุนบริการในอดีต กิจการตองกําหนดผลประโยชนไปยังงวดบริการตางๆ ตามสูตร
คํานวณผลประโยชนของโครงการ อยางไรก็ดี ถาการใหบริ การของพนั กงานในปหลั งๆ จะทําให
ผลประโยชนสูงกวาปกอนๆ อยางเปนสาระสําคัญ กิจการตองกําหนดผลประโยชนตามวิธีเสนตรง นับ
จาก
67.1 วันที่บริการที่พนักงานใหทําใหพนักงานเริ่มไดรับผลประโยชนตามโครงการ (ไมวาผลประโยชน
นั้นจะขึ้นกับเงื่อนไขของการใหบริการในอนาคตหรือไม) จนถึง
67.2 วันที่บริการที่พนักงานใหในระยะเวลาตอมาไมกอใหเกิดผลประโยชนภายใตโครงการอยางมี
สาระสําคัญ นอกเหนือจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
68. วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ทําใหกิจการกําหนดผลประโยชนของงวดปจจุบัน เพื่อคํานวณตนทุน
บริการในปจจุบัน และกําหนดผลประโยชนทั้งงวดกอนและงวดปจจุบัน เพื่อหามูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน กิจการกําหนดผลประโยชนใหงวดตางๆ ตามงวดที่ภาระผูกพันที่จะตองใหผล
ประโยชนหลังออกจากงานเกิดขึ้น ภาระผูกพันดังกลาวจะเกิดเมื่อพนักงานใหบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชนหลังออกจากงานที่กิจการคาดวาจะจายในงวดการรายงานในอนาคต วิธีการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทําใหกิจการวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ ที่จะใชรับรูหนี้สิน
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ตัวอยางของยอหนาที่ 68
1. โครงการผลประโยชน กําหนดใหจายผลประโยชนเปนจํานวน 100 ทุกปตามจํานวนปที่พนักงานใหบริการ
และจะจายเมื่อพนักงานออกจากงาน
กิจการควรกําหนดผลประโยชนจํานวน 100 สําหรับแตละป ตนทุนบริการปจจุบันคือ มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนจํานวน 100 นั้น สวนมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน คือ มูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทนจํานวน 100 คูณดวยจํานวนปของการใหบริการจนถึงวันที่ในงบดุล
ถากิจการตองจายผลประโยชนนั้นทันทีที่พนักงานออกจากงาน ตนทุนบริการปจจุบันและมูลคาปจจุบัน
ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน จ ะสะท อ นวั น ที่ ที่ ค าดว า พนั ก งานจะออกจากงาน ดั ง นั้ น
เนื่องจากผลของการคิดลด จํานวนผลประโยชนขางตนจะนอยกวาจํานวนที่คํานวณไดหากพนักงานออก
จากงาน ณ วันที่ในงบดุล
2. โครงการกําหนดใหบํานาญรายเดือน รอยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสุดทาย สําหรับแตละปที่ทํางาน
และจะจาย เมื่ออายุตั้งแต 65 ป
ผลประโยชนเทากับมูลคาปจจุบัน (ณ วันที่คาดวาจะเกษียณอายุ) ของบํานาญรายเดือนรอยละ 0.2 ของ
ประมาณการเงินเดือนเดือนสุดทายที่จะตองจายตั้งแตวันที่คาดวาจะเกษียณไปจนถึงวันที่คาดวาจะเสียชีวิต
จะกําหนดไปใหแตละปที่ใหบริการ ตนทุนบริการปจจุบัน คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนนั้น
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน คือ มูลคาปจจุบันของบํานาญรายเดือนรอยละ
0.2 ของเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปที่ใหบริการจนถึงวันที่ในงบดุล ตนทุนบริการปจจุบันและ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนจะถูกคิดลด เพราะการจายบํานาญจะเริ่มตั้งแต
อายุครบ 65 ป
69. บริการของพนักงานจะกอใหเกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน แมวาผลประโยชนนั้นจะขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของการจางงานในอนาคต (หรืออีกนัยหนึ่ง ไมถือเปนสิทธิขาดของพนักงาน) การใหบริการของ
พนักงานกอนวันที่ไดรับสิทธิขาดนั้นกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เพราะ ณ วันที่ตามงบดุลแตละ
งวดตอมา จํานวนของบริการที่พนักงานจะตองใหในอนาคตกอนที่จะไดรับสิทธิขาดจะลดลง ในการวัดภาระ
ผูกพันจากโครงการผลประโยชนดังกลาว กิจการจะตองพิจารณาความเปนไปไดที่พนักงานบางคนอาจอยูไม
ถึ ง วั น ที่ จ ะได รั บ สิ ท ธิ ข าด ในทํ า นองเดี ย วกั น แม ว า ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานบางอย า ง เช น ค า
รักษาพยาบาลที่กิจการจะตองจายก็ตอเมื่อมีเหตุการณที่ระบุไวเกิดขึ้นภายหลังพนสภาพพนักงาน ก็จะถือวา
มีภาระผูกพันเมื่อพนักงานไดใหบริการที่ทําใหไดรับสิทธิที่จะรับผลประโยชนดังกลาว เมื่อมีเหตุการณที่ระบุ
ไวเกิดขึ้น ความเปนไปไดที่เหตุการณที่ระบุไวจะเกิดขึ้นกระทบตอการวัดมูลคาภาระผูกพัน แตไมไดกําหนด
วาภาระผูกพันเกิดขึ้นหรือไม
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ตัวอยางของยอหนาที่ 69
1. โครงการจายผลประโยชนเปนจํานวน 100 สําหรับทุกปที่พนักงานใหบริการ แตพนักงานจะไดรับสิทธิ
ขาดเมื่อทํางานครบ 10 ป
กิจการควรกําหนดผลประโยชนจํานวน 100 ใหแตละป โดยในแตละปของ 10 ปแรก ตนทุนบริการ
ปจจุบันและมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันสะทอนความเปนไปไดที่พนักงานอาจใหบริการไมถึง 10 ป
2. โครงการจายผลประโยชนเปนจํานวน 100 สําหรับทุกปที่ใหบริการ แตไมรวมบริการกอนอายุ 25 ป และ
ผลประโยชนนั้นเปนสิทธิขาดทันที
เนื่องจากบริการที่พนักงานใหกอนอายุ 25 ปไมกอใหเกิดผลประโยชน ไมวาจะมีเงื่อนไขหรือไมก็ตาม
ดังนั้นจึงไมตองกําหนดผลประโยชนในชวงดังกลาว ทั้งนี้ ผลประโยชนเปนจํานวน 100 ตองกําหนดใหแต
ละปหลังจากพนักงานอายุครบ 25 ปแลว

70. ภาระผูกพันจะเพิ่มขึ้นจนกวาจะถึงวันที่การใหบริการของพนักงานในอนาคตไมทําใหผลประโยชนเพิ่มขึ้น
อยางเปนสาระสําคัญ ดังนั้น ผลประโยชนทั้งหมดจะถูกกําหนดใหงวดบัญชีตาง ๆ ที่สิ้นสุด ในหรือกอนวันที่
ดังกลาวตามสูตรการคํานวณผลประโยชนของโครงการ อยางไรก็ดี ถาการใหบริการของพนักงานในปหลัง ๆ
ทําใหผลประโยชนสูงกวาปกอนอยางเปนสาระสําคัญ กิจการตองกําหนดผลประโยชนตามวิธีเสนตรงจนกวา
จะถึงวันที่การใหบริการของพนักงานไมทําใหผลประโยชนเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญอีกตอไป ทั้งนี้ เพราะ
ในที่สุดบริการที่พนักงานใหตลอดระยะเวลานั้นนําไปสูผลประโยชนในอนาคตที่สูงขึ้น ณ ระดับดังกลาว
ตัวอยางของยอหนาที่ 70
1. โครงการกําหนดจายผลประโยชนครั้งเดียวเปนจํานวน 1,000 ที่จะเปนสิทธิขาดเมื่อพนักงานทํางานครบ
10 ป โดยไมจายผลประโยชนอื่นสําหรับการใหบริการของพนักงานหลังจากนั้น
กิจการควรกําหนดผลประโยชนใหแตละปเปนจํานวน 100 (1,000 หาร 10 ป) ใน 10 ปแรก ตนทุน
บริการปจจุบันของแตละปควรสะทอนความเปนไปไดที่พนักงานทํางานไมถึง 10 ป กิจการจะไมตอง
กําหนดผลประโยชนหลังจากนั้น
2. โครงการกําหนดจายผลประโยชนครั้งเดียวเปนจํานวน 2,000 ใหแกพนักงานทุกคนที่ทํางานจนอายุครบ
55 ป โดยมีอายุงานครบ 20 ปแลว หรือจายผลประโยชนใหพนักงานที่อายุครบ 65 ป โดยไมคํานึงถึง
อายุงาน
สําหรับพนักงานที่เขางานกอนอายุ 35 ป การใหบริการจะกอใหเกิดผลประโยชนตามโครงการเมื่ออายุ
ครบ 35 ป เทานั้น เชน พนักงานที่ออกจากงานอายุ 30 ป และกลับมาทํางานเมื่ออายุ 33 ป จะไมสงผล
ตอจํานวนหรือเวลาที่จะไดรับผลประโยชน ทั้งนี้ ผลประโยชนดังกลาวขึ้นอยูกับการที่จะตองทํางานใน
อนาคต นอกจากนี้ การทํางานหลังจากอายุเกินกวา 55 ป ก็จะไมกระทบตอผลประโยชนในอนาคตอยาง
เปนสาระสําคัญ ดังนั้นสําหรับพนักงานเหลานี้กิจการจะกําหนดผลประโยชนใหทุกป ปละเปนจํานวน 100
(2,000 หาร 20 ป) ตั้งแตพนักงานอายุ 35 ถึง 55 ป เทานั้น
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สําหรับพนักงานที่เขางานระหวางอายุ 35 ถึง 45 ป การมีอายุงานเกิน 20 ป จะไมทําใหผลประโยชนใน
อนาคตเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ กิจการจึงควรกําหนดผลประโยชนเปนจํานวน 100 (2,000 หาร 20
ป) ตอป ใน 20 ปแรก
สําหรับพนักงานที่เขางานเมื่ออายุ 55 ป การมีอายุงานเกิน 10 ป จะไมทําใหผลประโยชนใน
อนาคตเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ กิจการจึงควรกําหนดผลประโยชนเปนจํานวน 200 (2,000 หาร 10
ป) ตอป ใน 10 ปแรก
สํ า หรั บ พนั ก งานทั้ ง หมด ต น ทุ น บริ ก ารป จ จุ บั น และมู ล ค า ป จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ควรสะท อ นความ
เปนไปไดที่พนักงานอาจทํางานไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด
3. โครงการการจายคารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกําหนดใหพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 10 ป แตยัง
ไมครบ 20 ป สามารถเบิกชดเชยคารักษาพยาบาลไดรอยละ 40 และพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 20 ป
สามารถเบิกชดเชยไดรอยละ 50 ของคารักษาพยาบาล
ตามสูตรของโครงการ กิจการควรจะกําหนดมูลคาปจจุบันของคารักษาพยาบาลที่คาดวาเกิดขึ้นเทากับรอย
ละ 4 ตอป (รอยละ 40 หาร 10 ป) ใน 10 ปแรก และรอยละ 1 ตอป (รอยละ 10 หาร 10 ป) ในปที่
11 ถึง 20 ทั้งนี้ ตนทุนบริการปจจุบันของแตละปควรสะทอนความนาจะเปนที่พนักงานอาจทํางานไมครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด กิจการจะไมตองกําหนดผลประโยชนสําหรับพนักงานที่คาดวาจะออกจากงาน
กอนทํางานครบ 10 ป
4. โครงการการจายคารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกําหนดใหพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 10 ป แตยัง
ไมครบ 20 ป สามารถเบิกชดเชยคารักษาพยาบาลไดรอยละ 10 และพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 20 ป
สามารถเบิกชดเชยไดรอยละ 50 ของคารักษาพยาบาล
การใหบริการของพนักงานในปหลังๆจะกอใหเกิดผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับ
ปแรกๆ ดังนั้น สําหรับพนักงานที่คาดวาจะออกจากงานหลังอายุงานครบ 20 ป กิจการตองกําหนด
ผลประโยชนตามวิธีเสนตรงตามยอหนาที่ 68 สําหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปนั้นไมทําใหผล
ประโยชนในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญดังนั้นผลประโยชนที่กําหนดใหแตละปใน 20 ปแรก คือ
รอยละ 2.5 ของมูลคาปจจุบันของคารักษาพยาบาลที่คาดวาจะเกิด (รอยละ 50 หาร 20 ป)
สําหรับพนักงานที่คาดวาจะออกจากงานระหวางอายุงาน 10 ถึง 20 ป กิจการควรจะกําหนดมูลคาปจจุบัน
ของคารักษาพยาบาลที่คาดไวรอยละ1 ตอป ใน 10 ปแรก กิจการจะไมตองกําหนดผลประโยชนใหกับ
พนักงานเหลานี้ตั้งแตสิ้นปที่ 10 ถึงวันที่ที่คาดวาจะออกจากงาน
กิจการไมตองกําหนดผลประโยชนสําหรับพนักงานที่คาดวาจะออกจากงานกอนทํางานครบ 10 ป

71. หากจํานวนผลประโยชนคิดเปนสัดสวนที่แนนอนของเงินเดือนเดือนสุดทายของแตละปที่ใหบริการ เงินเดือน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมีผลตอจํานวนเงินที่ตองมีเพื่อจายชําระภาระผูกพันที่มีอยูสําหรับบริการที่พนักงานให
กอนวันที่ในงบดุล แตไมกอใหเกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น
71.1 เพื่อการพิจารณาตามยอหนาที่ 67.2 เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไมทําใหเกิดผลประโยชนอีกตอไป
แมวาจํานวนผลประโยชนจะขึ้นกับเงินเดือนเดือนสุดทาย และ
71.2 จํานวนผลประโยชนที่กําหนดในแตละงวดเปนสัดสวนที่แนนอนของเงินเดือนที่เกี่ยวของ
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ตัวอยางของยอหนาที่ 71
พนักงานจะไดรับผลประโยชนรอยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดทาย สําหรับแตละปที่ใหบริการกอนอายุ
ครบ 55 ป
กิจการตองกําหนดผลประโยชนรอยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดทายที่คาดไวใหแตละปจนพนักงานมีอายุ
ครบ 55 ป ซึ่งเปนวันที่การใหบริการหลังจากนั้นจะไมทําใหผลประโยชนในอนาคตภายใตโครงการ
เพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ กิจการจึงไมตองกําหนดผลประโยชนบริการภายหลังวันที่ดังกลาวอีก

ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
72. ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตองเปนกลางและสอดคลองกัน
73. ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของกิจการเกี่ยวกับตัว
แปรที่จะกําหนดตนทุนขั้นสุดทายที่ใหพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งประกอบดวย
73.1 ขอสมมติทางประชากรศาสตรเกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปจจุบันและพนักงานในอดีต
(รวมผูอยูภายใตการอุปการะ) ที่มีสิทธิไดรับผลประโยชนในเรื่องตางๆ เชน
73.1.1 อัตราการมรณะ ทั้งในระหวางและภายหลังการจางงาน
73.1.2 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณกอนกําหนด
73.1.3 สัดสวนของสมาชิกของโครงการที่มีผูอยูภายใตการอุปการะที่มีสิทธิไดรับผลประโยชน และ
73.1.4 อัตราการเบิกชดเชยตามโครงการการจายคารักษาพยาบาล และ
73.2 ขอสมมติทางการเงินในเรื่องตางๆ เชน
73.2.1 อัตราคิดลด (ตามยอหนาที่ 78 ถึง 82)
73.2.2 ระดับเงินเดือนและผลประโยชนในอนาคต (ตามยอหนาที่ 83 ถึง 87)
73.2.3 กรณีผลประโยชนดานคารักษาพยาบาล ตนทุนคารักษาพยาบาลในอนาคตรวมทั้งตนทุนการ
จัดการสิทธิที่จะไดรับชดเชยและการจายผลประโยชนหากเปนสาระสําคัญ (ตามยอหนาที่
88 ถึง 91) และ
73.2.4 อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ (ตามยอหนาที่ 105 ถึง107)
74. ขอ สมมติ ใ นการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตรป ระกัน ภัย จะเป น กลางหากไมใ ชวิ ธี ที่ไ มร ะมั ดระวั งหรื อ
ระมัดระวังมากจนเกินไป
75. ข อ สมมติ ใ นการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย จะสอดคล อ งกั น หากข อ สมมติ นั้ น สะท อ น
ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจระหวางปจจัยตางๆ เชน อัตราเงินเฟอ อัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยโครงการ และอัตราคิดลด ตัวอยางเชน ขอสมมติทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระดับเงินเฟอระดับใด
ระดับหนึ่ง (เชน ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและผลประโยชน) ในงวด
อนาคตที่งวดใดงวดหนึ่ง จะใชระดับอัตราเงินเฟอระดับเดียวกันในชวงเวลานั้น
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76. กิจการกําหนดอัตราคิดลดและขอสมมติทางการเงินอยางอื่นตามอัตราที่ประกาศ เวนแตการประมาณตาม
อัตราที่แทจริง (ปรับปรุงอัตราเงินเฟอ) จะนาเชื่อถือมากกวา เชน ในประเทศที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรง
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง(เมื่อ
ประกาศใช) หรือหากผลประโยชนเชื่อมโยงกับดัชนี และหุนกูที่เชื่อมโยงกับดัชนีในสกุลเงินและเงื่อนไข
เดียวกันนั้นมีการซื้อขายอยางหนาแนนในตลาด
77. ขอสมมติทางการเงินตองอยูบนพื้นฐานของการคาดการณของตลาด ณ วันที่ในงบดุลสําหรับงวดที่จะมี
การชําระภาระผูกพัน

ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย : อัตราคิดลด
78. อัตราที่ใชคิดลดภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน (ทั้งที่มีกองทุนและไมมีกองทุน) ตองกําหนด
โดยอางอิงกับอัตราผลตอบแทนในทองตลาดของหุนกูภาคเอกชนที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับดี ณ
วั น ที่ ใ นงบดุ ล ในประเทศที่ หุ น กู ดั ง กล า วมี ก ารซื้ อ ขายในตลาดน อ ย ต อ งใช อั ต ราผลตอบแทนใน
ทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาล (ณ วันที่ในงบดุล) สกุลเงินและเงื่อนไขของหุนกูเอกชนหรือพันธบัตร
รั ฐ บาลต อ งสอดคล อ งกั บ สกุ ล เงิ น และเงื่ อ นไขของภาระผู ก พั น ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน
โดยประมาณ
79. ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ อัตราคิดลด ซึ่งเปนตัว
สะทอนคาของเงินตามเวลา แตไมสะทอนความเสี่ยงในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยหรือ
ความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ยังไมสะทอนความเสี่ยงดานสินเชื่อเฉพาะของกิจการที่เกิดกับเจาหนี้ของ
กิจการ และความเสี่ยงที่เหตุการณในอนาคตอาจแตกตางจากขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยได
80. อัตราคิดลดสะทอนประมาณการจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน ในทางปฏิบัติ กิจการมักใชอัตราคิดลด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอัตราเดียวที่สะทอนประมาณการจังหวะเวลา จํานวนเงินของการจายผลประโยชน และ
สกุลเงินของผลประโยชนที่จะจาย
81. ในบางกรณี อาจไมมีตลาดการซื้อขายหุนกูที่มีการซื้อขายมากและมีระยะเวลาครบกําหนดยาวนานเพียงพอ
และสอดคลองกับอายุโดยประมาณของการจายผลประโยชนทั้งหมด ในกรณีนั้นๆ กิจการจะใชอัตราตลาด
ปจจุบันที่เหมาะสมกับเวลาคิดลดการจายเงินในชวงเวลาที่สั้น และประมาณอัตราคิดลดสําหรับชวงเวลาที่ยาว
กวาโดยการเทียบสัดสวนจากของอัตราตลาดปจจุบันตามเสนอัตราผลตอบแทน มูลคาปจจุบันทั้งหมดของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนมักจะไมไดรับผลกระทบจากอัตราคิดลดของผลประโยชนที่ใชกับสวน
ที่ครบกําหนดจายภายหลังระยะเวลาครบกําหนดของหุนกูหรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยูในทองตลาด
82. ตนทุนดอกเบี้ยคํานวณโดยการคูณอัตราคิดลด ณ วันตนงวดดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชนที่มีอยูตลอดงวดนั้น โดยนําผลการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในระหวางงวดมาพิจารณาดวย มูลคา
ป จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น จะแตกต า งจากหนี้ สิ น ที่ รั บ รู ใ นงบดุ ล เนื่ อ งจากหนี้ สิ น นั้ น จะต อ งหั ก ด ว ยมู ล ค า
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ยุติธรรมของสินทรัพยโครงการอีกทั้งผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและ
ตนทุนบริการในอดีตสวนยังไมไดรับรูในทันที (ภาคผนวก ก. แสดงตัวอยางรวมการคํานวณดอกเบี้ยไวดวย)
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ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย: เงินเดือน ผลประโยชน และตนทุนคา
รักษาพยาบาล
83. ผลประโยชนหลังออกจากงานนั้น จะตองวัดตามเกณฑที่แสดงถึง
83.1 เงินเดือนที่ประมาณวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
83.2 ผลประโยชนตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
(หรือเกิดจากภาระผูกพันจากการอนุมานที่
นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) ณ วันที่ในงบดุล และ
83.3 การเปลี่ยนแปลงที่คาดการณในอนาคตของผลประโยชนของรัฐที่มีผลตอการจายผลประโยชน
ตามโครงการผลประโยชน ทั้งนี้เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้เทานั้น
83.3.1 การเปลี่ยนแปลงนั้นบังคับใชกอนวันที่ในงบดุล
83.3.2 ประวัติในอดีตหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เชื่อถือไดบงชี้วาผลประโยชนของรัฐจะเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะที่คาดการณได เชน เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาทั่วไปหรือ
ระดับเงินเดือนทั่วไปในอนาคต
84. การประมาณอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตองคํานึงถึงอัตราเงินเฟอ ความอาวุโส การเลื่อนตําแหนง
และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน อุปสงคและอุปทานในตลาดแรงงาน
85. หากเงื่ อนไขที่เปนทางการของโครงการ (หรื อภาระผูกพั นจากการอนุ มานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น )
กําหนดให กิจการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนในงวดอนาคต การวั ดมูลคาภาระผูกพันจะตองสะทอนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นดวย ตัวอยางเชน
85.1 กิจการมีประวัติใหผลประโยชนเพิ่มในอดีตเพื่อบรรเทาผลกระทบของอัตราเงินเฟอ เปนตน และไมมี
ขอบงชี้วาจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตินั้นในอนาคต หรือ
85.2 ไดรับรูผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยแลวในงบการเงิน และกิจการผูกพัน
ไม วา โดยเงื่ อนไขที่ เป น ทางการของโครงการ (หรือภาระผู กพั นจากการอนุ ม านที่น อกเหนื อจาก
เงื่อนไขนั้น) หรือโดยกฎหมาย ใหใชสวนเกินของโครงการเพื่อผลประโยชนของผูเขารวมโครงการ
(ตามยอหนาที่ 98.3)
86. ขอสมมติจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ไมอยูใน
เงื่อนไขที่เปนทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ณ วันที่ในงบดุล การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลตอ
86.1 ตนทุนบริการในอดีต ถาการเปลี่ยนแปลงสงผลตอผลประโยชนที่ใหสําหรับบริการที่เกิดในอดีต และ
86.2 ตนทุนบริการปจจุบันในงวดหลังการเปลี่ยนแปลง ถาการเปลี่ยนแปลงสงผลตอผลประโยชนที่ให
สําหรับบริการที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง
87. ผลประโยชนหลังออกจากงานบางประเภทเชื่อมโยงกับ ตัวแปรอื่ น เชน ระดับของผลประโยชน จากการ
เกษี ย ณอายุข องรัฐ หรือ ค า รัก ษาพยาบาลของรั ฐ การวั ดมู ล ค า ผลประโยชน ดั งกล า วจะต อ งสะท อนการ
เปลี่ยนแปลงการคาดการณของตัวแปรเหลานั้นดวยโดยอางอิงกับประสบการณในอดีตและหลักฐานอื่นที่
เชื่อถือได
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88. ขอสมมติเกี่ยวกับตนทุนคารักษาพยาบาลตองรวมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่คาดไวของตนทุนคา
รักษาพยาบาลอันเกิดจากอัตราเงินเฟอและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตนทุนคารักษาพยาบาล
89. การวัดมูลคาผลประโยชนการรักษาพยาบาลหลังออกจากงานตองอาศัยขอสมมติของระดับและความถี่ของ
สิทธิเรียกรองและตนทุนเพื่อชดเชยสิทธิเรียกรองนั้น กิจการประมาณตนทุนคารักษาพยาบาลในอนาคตจาก
ขอมูลในอดีตตามประสบการณของกิจการเอง และเมื่อจําเปนอาจใชขอมูลอื่นในอดีตจากกิจการอื่นๆ บริษัท
ประกั น ผู ใ ห บ ริ ก ารทางการแพทย หรื อ แหล ง อื่ น ๆ ประกอบ นอกจากนี้ ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาพยาบาล หรือรูปแบบการใหบริการ และการ
เปลี่ยนแปลงสุขภาพพลานามัยของผูเขารวมโครงการ
90. ระดับและความถี่ของสิทธิเรียกรองมักเปนผลจากอายุ สุขภาพ และเพศของพนักงาน (และผูที่พนักงานให
การอุปการะ) และอาจเปนผลจากปจจัยอื่น เชน ตําแหนงทางภูมิศาสตร ดังนั้น จะปรับปรุงขอมูลในอดีต
เมื่อสวนประกอบทางประชากรศาสตรของประชากรแตกตางจากอดีต และจะปรับปรุงเมื่อมีหลักฐานที่
เชื่อถือไดวาแนวโนมในอดีตจะไมเปนไปเชนนั้นอีกตอไปในอนาคต
91. โครงการผลประโยชนคารักษาพยาบาลหลังออกจากงานบางโครงการกําหนดใหพนักงานจายสมทบตนทุนคา
รักษาพยาบาลดวย การประมาณตนทุนคารักษาพยาบาลในอนาคตตองคํานึงถึงการสมทบดังกลาวตาม
เงื่อนไขของโครงการ ณ วันที่ในงบดุล (หรือตามภาระผูกพันจากการอนุมานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น)
ดวย การเปลี่ยนแปลงของเงินสมทบของพนักงานนี้มีผลตอตนทุนบริการในอดีต และบางครั้งมีผลตอการ
ลดขนาดโครงการลง ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจลดลงหากมีผลประโยชนของรัฐหรือผูใหบริการทางสุขภาพอื่นๆ
ชวยแบงเบาภาระดวย (ดูยอหนาที่ 83.3 และ 87)

ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
92. ในการวัดมูลคาภาระหนี้สินของโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่ 54 นั้น กิจการตองรับรู (ตาม
เงื่ อ นไขในย อ หน า ที่ 58ก.) ส ว นหนึ่ ง ของผลกํ า ไรขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัย (ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 93) เปนรายไดหรือคาใชจายหากมูลคาสะสมสุทธิของผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรูเมื่อวันสิ้นสุดของงวดกอนเกิน
กวาจํานวนที่มากกวาระหวาง
92.1 รอยละ 10 ของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันนั้น (กอนหัก
สินทรัพยโครงการ) และ
92.2 รอยละ 10 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ณ วันนั้น
หลักเกณฑนี้ใหใชคํานวณและปฏิบัติแยกตามโครงการผลประโยชนแตละโครงการ

93. สวนของผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ตองรับรูสําหรับ
แตละโครงการผลประโยชนนั้นคือ สวนเกินที่คํานวณไดตามยอหนาที่ 92 หารดวยจํานวนปถัว
เฉลี่ยของอายุงานที่คาดวาจะเหลืออยูของพนักงานที่เขารวมโครงการ อยางไรก็ตาม กิจการอาจ
ใชวิธีการอื่นๆ ที่เปนระบบและทําใหสามารถรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
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คณิตศาสตรประกันภัยไดรวดเร็วขึ้นก็ได หากกิจการใชหลักเกณฑเดียวกันสําหรับทั้งผลกําไร
และขาดทุนอยางสม่ําเสมอสําหรับทุกๆ งวด กิจการอาจใชวิธีอื่นเหลานี้ไดแมผลกําไรขาดทุน
ทางคณิตศาสตรประกันภัยจะอยูในจํานวนตามที่ระบุในยอหนาที่ 92
93ก. หากกิจการมีนโยบายการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในงวด
ที่เกิดผลกําไรขาดทุนดังกลาวตามที่อนุญาตในยอหนาที่ 93 กิจการอาจรับรูรายการดังกลาวนอกงบ
กําไรขาดทุน ตามยอหนาที่ 93ข. – 93ง. หากกิจการปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับ
(1) โครงการผลประโยชนทุกโครงการ และ
(2) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทุกรายการ
93ข. ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูนอกงบกําไรขาดทุนตามที่อนุญาต
ในยอหนาที่ 93ก. ตองแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของภายใต “งบแสดงการรับรูรายได
และคาใชจาย” ซึ่งประกอบไปดวยเฉพาะรายการที่ระบุในยอหนาที่ 96 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการตองไมแสดงผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของในรูปแบบคอลัมนตามยอหนาที่
101 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน หรือรูปแบบอื่นที่
รวมรายการที่ระบุในยอหนาที่ 97 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน
93ค. กิจการที่รับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามยอหนาที่ 93ก. ตอง
รับรูการปรับปรุงที่เกิดจากชวงของยอหนาที่ 58.2 นอกงบกําไรขาดทุนโดยแสดงในงบแสดงการรับรู
รายไดและคาใชจายดวย
93ง. ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและการปรับปรุงที่เกิดจากชวงตามยอ
หนาที่ 58.2 ที่รับรูโดยตรงในงบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจายตองรับรูทันทีในกําไรสะสม โดยตองไม
รับรูรายการเหลานี้ในงบกําไรขาดทุนอีกในงวดตอมา
94. ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการโดยมีสาเหตุ
ตางๆ เชน
94.1 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่คาดการณไมถึงของอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การเกษียณกอนอายุงาน
หรือการตาย หรือจากการเพิ่มของเงินเดือนผลประโยชนตางๆ (หากเงื่อนไขที่เปนทางการหรือโดย
อนุมานของโครงการทําใหผลประโยชนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ) หรือของตนทุนคารักษาพยาบาล
94.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประมาณของการหมุนเวียนของพนักงานในอนาคต การเกษียณ
กอนอายุงาน หรือการตาย หรือจากการเพิ่มของเงินเดือน ผลประโยชนตางๆ (หากเงื่อนไขที่เปน
ทางการหรือโดยอนุมานของโครงการทําใหผลประโยชนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ) หรือของตนทุนคา
รักษาพยาบาล
94.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด และ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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94.4 ผลตางระหวางผลตอบแทนที่ไดรับจริงและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของสินทรัพยโครงการ (ดู
ยอหนาที่ 105 ถึง 107)
95. ในระยะยาว ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยอาจหักกลบกันเอง
ดังนั้น ประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานควรพิจารณาเปนชวง (หรือขอบเขต) ของ
ประมาณการที่ดี ที่สุด มาตรฐานการบัญ ชีอนุ ญาตแต ไมไ ดบั งคับ ใหกิ จการรั บรูผ ลกํ าไรขาดทุน จากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสวนที่อยูในชวงนั้นได มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บังคับใหกิจการ
ตองรับรูสวนหนึ่งของผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกินกวาชวงขาดเกิน
รอยละ 10 (ภาคผนวก ก. อธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยไวดวย) และอนุญาตใหใชวิธีการอื่นๆ ที่เปนระบบเพื่อรับรูรายการที่เร็วขึ้น โดยวิธี
นั้นตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในยอหนาที่ 93 ตัวอยางวิธีที่อนุญาตใหใชคือ การรับรูผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งจํานวนโดยทันทีทั้งสวนที่อยูในและนอกชวง ยอ
หนาที่ 155.2.3 อธิบายถึงความจําเปนที่ตองพิจารณาจํานวนหนี้สินที่ยังไมรับรูในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
สําหรับการบันทึกบัญชีกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นภายหลัง

ตนทุนบริการในอดีต
96. ในการวัดมูลคาภาระหนี้สินตามโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่ 54 กิจการตองรับรูตนทุนบริการใน
อดีตเปนคาใชจายตามยอหนาที่ 58ก. ดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงอายุงานเฉลี่ยจนกวาผลประโยชนนั้น
จะเปนสิทธิขาดของพนักงาน หากพนักงานมีสิทธิไดรับผลประโยชนทันทีที่เริ่มจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการผลประโยชน กิจการตองรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายในงวดทันที
97. ต น ทุ น บริ ก ารในอดี ต จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กิ จ การเริ่ ม จั ด ตั้ ง โครงการผลประโยชน ห รื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผลประโยชนที่ตองชําระในโครงการผลประโยชนที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนการแลกเปลี่ยนกับบริการ
ของพนักงานตลอดชวงเวลาจนกวาผลประโยชนกลายเปนสิทธิขาด ดังนั้น จึงตองรับรูตนทุนบริการในอดีต
ตลอดงวดนั้น ถึงแมวาโดยแทจริงแลวตนทุนนั้นเกิดจากการใหบริการของพนักงานในงวดกอน มูลคาของ
ตนทุนบริการในอดีตวัดไดจากการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สินที่เปนผลมาจากการแกไขโครงการ (ดูยอ
หนาที่ 64)
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ตัวอยางของยอหนาที่ 97
กิจการดําเนินโครงการบํานาญโดยกําหนดอัตราบํานาญเปนรอยละ 2 ตอปของเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับ
ทุกปที่ใหบริการ โดยผลประโยชนจะเปนสิทธิขาดของพนักงานหลังจากปที่ 5 ที่ใหบริการ ในวันที่ 1 มกราคม
20X5 กิจการปรับปรุงอัตราบํานาญเปนรอยละ 2.5 ตอปของเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับทุกปที่บริการโดย
เริ่มยอนหลังตั้งแต 1 มกราคม 20X1 ณ วันที่มีการปรับปรุง มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสวนที่เพิ่ม
สําหรับการบริการจากวันที่ 1 มกราคม 20X1 ถึง 1 มกราคม 20X5 เปนดังนี้
พนักงานที่มีอายุการใหบริการมากกวา 5 ป ณ 1/1/X5
150
พนักงานที่มีอายุการใหบริการนอยกวา 5 ป ณ 1/1/X5
(อายุการทํางานที่เหลือเฉลี่ยจนกระทั่งไดเปนสิทธิขาดคือ 3 ป)
120
270
กิจการรับรูคาใชจายเปนจํานวน 150 ในงวดทันที เนื่องจากพนักงานไดรับสิทธิขาดแลว และรับรูคาใชจาย
จํานวน 120 ตามวิธีเสนตรงตลอด 3 ป นับจาก 1 ม.ค. 20X5
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98. ตนทุนบริการในอดีต ไมรวมถึง
98.1 ผลกระทบของผลตางระหวางเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจริงกับการเพิ่มขึ้นที่ประมาณไวที่มีตอภาระผูกพันที่
จะจายผลประโยชนสําหรับบริการที่ไดรับปกอนๆ (ไมถือเปนตนทุนบริการในอดีต เนื่องจากขอ
สมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยยอมใหใชเงินเดือนที่ประมาณในอนาคตอยู
แลว)
98.2 ประมาณการจายบํานาญที่สูงหรือต่ําไป อันเนื่องมาจากกิจการมีภาระผูกพันจากการอนุมานที่ตองจาย
เพิ่มขึ้น (ไมถือเปนตนทุนบริการในอดีต เนื่องจากขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยยอมใหรวมสวนเพิ่มนี้แลว)
98.3 ประมาณการการปรับปรุงผลประโยชนที่เปนผลจากผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่รับรูแลวในงบการเงิน หากกิจการมีภาระผูกพันใหทําตามเงื่อนไขที่เ ปนทางการของ
โครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาว) หรือที่เปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด ใหใชสวนเกินของโครงการเพื่อประโยชนของผูเขารวมโครงการ แมวาผลประโยชน
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ ยั ง ไม ไ ด รั บ อย า งเป น ทางการ (ผลของภาระผู ก พั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ คื อ ผลขาดทุ น จากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และไมถือเปนตนทุนบริการในอดีต(ดูยอหนาที่ 85.2))
98.4 การเพิ่มขึ้นของผลประโยชนที่เปนสิทธิขาด เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติครบตามเกณฑทั้งนี้ในสวนที่ไม
เกี่ยวของกับผลประโยชนที่ปรับปรุงหรือกําหนดขึ้นใหม (รายการนี้ไมถือเปนตนทุนบริการในอดีต
เนื่องจากตนทุนผลประโยชนที่ประมาณการขึ้นรับรูเปนตนทุนบริการปจจุบันเมื่อใหบริการแลว) และ
98.5 ผลของการแกไขโครงการ ซึ่งลดผลประโยชนสําหรับการบริการในงวดอนาคต (การลดขนาดโครงการลง)
99. เมื่อมีการเริ่มรับรูหรือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน กิจการจัดทําตารางการตัดจําหนายตนทุนบริการใน
อดีต ในทางปฏิบัติ อาจเปนการยากที่จะจัดทํารายละเอียดเพื่อระบุและนําไปใชกับการเปลี่ยนแปลงตาราง
การตั ด จํ า หน า ยสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ได นอกจากนี้ ผลกระทบมี แ นวโน ม จะมี
สาระสําคัญในกรณีที่มีการลดขนาดโครงการลง หรือการจายชําระผลประโยชนเทานั้น ดังนั้น กิจการจึงแกไข
ตารางการตัดจําหนายตนทุนบริการในอดีตเมื่อเกิดการลดขนาดโครงการหรือการจายชําระผลประโยชน
100. หากกิจการลดผลประโยชนคางจายภายใตโครงการผลประโยชนที่มีอยู ผลของภาระหนี้สินของโครงการ
ผลประโยชนที่ลดลงนี้ใหรับรูเปนตนทุนบริการในอดีต (ที่ติดลบ) ตลอดระยะเวลาเฉลี่ยที่เหลืออยูจนกวา
สวนของผลประโยชนที่ลดลงนี้จะเปนสิทธิขาดของพนักงาน
101. เมื่ อ กิ จ การลดผลประโยชน ค า งจ า ยภายใต โ ครงการผลประโยชน ที่ มี อ ยู และขณะเดี ย วกั น ก็ เ พิ่ ม
ผลประโยชนคางจายอื่นใหกับพนักงานคนเดียวกัน กิจการตองรับรูการเปลี่ยนแปลงดวยจํานวนการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิ

การรับรูและการวัดมูลคา - สินทรัพยโครงการ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการ
102. มูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการจะถูกหักออกจากจํานวนเงินที่ตองรับรูในงบดุลตามยอหนาที่ 54
เมื่อสินทรัพยของโครงการไมมีราคาตลาด ใหกิจการประมาณการมูลคายุติธรรมได ตัวอยางเชน ใชการคิด
ลดประมาณกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดวยอัตราคิดลดที่สะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงที่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

43

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

เกี่ยวของกับทั้งสินทรัพยของโครงการ และระยะเวลาที่ครบกําหนด หรือวันที่คาดวาจะจําหนายสินทรัพย
เหล า นั้น (หรือ ถ า ไม มี ร ะยะเวลาที่ ค รบกํ า หนด อาจใช ประมาณช ว งเวลาจนถึ ง วั นชํ า ระภาระผู ก พั น ที่
เกี่ยวของ)
103. สินทรัพยของโครงการไมรวมถึงเงินสมทบที่กิจการที่เสนอรายงานยังไมไดจาย และไมรวมเครื่องมือ
ทางการเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมไดที่กิจการเปนผูออกและถือโดยกองทุน สินทรัพยของโครงการจะถูกหัก
ดวยหนี้สินของกองทุนที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน เชน เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่นๆ และ
หนี้สินซึ่งเปนผลจากเครื่องมือทางการเงินที่เปนอนุพันธ
104. กรณีสินทรัพยของโครงการรวมกรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไข ซึ่งใหความคุมครองที่มีจํานวนและ
จังหวะเวลาเทาการจายผลประโยชนคางจายบางสวนหรือทั้งหมดตามโครงการ มูลคายุติธรรมของ
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวถือไดวาคือ มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวของตามที่กลาวในยอหนาที่
54 (ทั้งนี้หากจํานวนที่จะไดรับตามกรมธรรมประกันภัยเรียกเก็บหนี้ไมไดเต็มจํานวน ตองนํามาหักออก
จากมูลคายุติธรรมนี้ดวย)

สิทธิที่จะไดรับชดเชย
104ก. เมื่อปรากฏชัดเจนวากิจการอื่นออกชดเชยคาใชจายบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อชําระภาระผูกพันผลตาม
โครงการประโยชน กิจการตองรับรูสิทธิที่จะไดรับชดเชยนั้นเปนสินทรัพยแยกตางหาก และใหกิจการ
วัดมูลคาสินทรัพยดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้ในทุกกรณีอื่นนอกจากนี้ ใหกิจการใชแนวปฏิบัติ
กับสินทรัพยนั้นในทางเดียวกันกับสินทรัพยโครงการ คาใชจายที่เกี่ยวกับโครงการผลประโยชนอาจ
แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนจํานวนสุทธิหลังหักจํานวนที่จะไดรับชดเชยที่รับรูแลว
104ข. บางครั้งกิจการสามารถหากิจการอื่น เชน กิจการประกันมาเปนผูจายรายจายบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อ
ชําระภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนก็ได กรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไขที่นิยามไวในยอหนาที่ 7
ถือเปนสินทรัพยโครงการ ใหกิจการบันทึกบัญชีกรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับ
สินทรัพยโครงการอื่น ๆ และตองไมปฏิบัติตามยอหนาที่ 104 ก. (ดูยอหนาที่ 39 ถึง 42 และยอหนาที่
104)
104ค. หากกรมธรรมประกันภัยไมเขาคุณสมบัติของกรมธรรมประกันภัยที่เขาเงื่อนไข กรมธรรมประกันภัย
ดังกลาวไมถือเปนสินทรัพยโครงการ ยอหนาที่ 104 ก. ใชกับกรมธรรมประเภทดังกลาว โดยกิจการรับรู
สิทธิที่จะไดรับชดเชยตามกรมธรรมประกันภัยเปนสินทรัพยแยกตางหากและไมนําไปหักจากหนี้สินของ
โครงการผลประโยชนที่รับรูตามยอหนาที่ 54 สวนในกรณีอื่นๆ ใหกิจการใชแนวปฏิบัติกับสินทรัพยนั้น
ในทางเดียวกันกับสินทรัพยโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนี้สินของโครงการผลประโยชนที่รับรูตามยอ
หนาที่ 54 จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) ภายในขอบเขตที่ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสะสมสุทธิจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและจากสิทธิที่จะไดรับชดเชย ที่เกี่ยวของ
ยังคงไมไดรับรูตามยอหนาที่ 92 และ 93 โดยยอหนาที่ 120ก. (6.4) กําหนดใหกิจการเปดเผยลักษณะ
สําคัญของความเกี่ยวของระหวางสิทธิที่จะไดรับชดเชยและภาระผูกพันที่เกี่ยวของ
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ตัวอยางของยอหนาที่ 104ก. ถึง 104ค.
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
หนี้สินที่รับรูแลวในงบดุล

1,241
17
1,258

สิทธิตามกรมธรรมประกันภัยที่สอดคลองตรงกับจํานวนและจังหวะเวลาของผลประโยชน
ที่จะจายตามโครงการ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเทากับ 1,092

1,092

ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรูจํานวน 17 เปนผลกําไรจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิจากภาระผูกพันและจากสิทธิที่จะไดรับชดเชย

104ง. ถาสิทธิที่จะไดรับชดเชยเกิดจากกรมธรรมประกันภัยซึ่งใหความคุมครองที่มีจํานวนและจังหวะเวลาเทา
การจายผลประโยชนคางจายบางสวนหรือทั้งหมดภายใตโครงการผลประโยชน มูลคายุติธรรมของสิทธิที่
จะไดรับชดเชยดังกลาวถือไดวาคือ มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวของตามที่กลาวในยอหนาที่ 54
(โดยหักสวนที่ไมใชสิทธิที่จะไดรับชดเชยไดเต็มจํานวน )

ผลตอบแทนของสินทรัพยโครงการ
105. ผลตอบแทนที่ ค าดไว ข องสิ น ทรั พ ย โ ครงการเป น ส ว นหนึ่ ง ของค า ใช จ า ยที่ รั บ รู ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น ผล
แตกตางระหวางผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการและผลตอบแทนที่เกิดจริงของสินทรัพย
โครงการเปนผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งจะรวมเขากับผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเพื่อ
คํานวณจํานวนสุทธิที่จะนําไปเปรียบเทียบกับจํานวนสูงสุดของรอยละ 10 ของชวง ตามที่ระบุไวในยอ
หนาที่ 92
106. ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการกําหนดขึ้นตามการคาดการณของตลาด ณ ตนงวด ซึ่งเปน
ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาทั้ งหมดของภาระผูก พันที่เ กี่ยวของ ผลตอบแทนที่ คาดไวของสินทรัพ ย
โครงการนี้สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการที่ถือไวระหวางงวดซึ่งเปนผล
มาจากการจายเงินสมทบจริงเขาสูกองทุนและจายผลประโยชนจริงออกจากกองทุน
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ตัวอยางของยอหนาที่ 106
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 มูลคายุติธรรมสินทรัพยโครงการมีจํานวนเทากับ 10,000 และผลกําไรจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไมไดรับรูมีจํานวนเปน 760 วันที่ 30 มิถุนายน 25X1
โครงการจายผลประโยชนไปจํานวน 1,900 และไดรับเงินสมทบเขามาจํานวน 4,900
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการมีจํานวนเทากับ 15,000 และมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนมีจํานวนเปน 14,792 ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพันสําหรับป 25X1มีจํานวนเปน 60
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 กิจการทําขอมูลประมาณการตามราคาตลาด ณ วันที่นั้นดังนี้
ดอกเบี้ยรับและรายไดเงินปนผลหลังหักภาษีที่ตองจายโดยกองทุน
ผลกําไรที่รับรูแ ละยังไมรับรูของสินทรัพยโครงการ (หลังภาษี)
ตนทุนคาบริหาร
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว

รอยละ
9.25
2.00
(1.00)
10.25

สําหรับป 25X1 ผลตอบแทนที่คาดไวและผลตอบแทนที่เกิดจริงของสินทรัพยโครงการเปนดังนี้
ผลตอบแทนของ 10,000 ที่ถือไวนาน 12 เดือนที่รอยละ 10.25
1,025
ผลตอบแทนของ 3,000 ที่ถือไวนาน 6 เดือนที่รอยละ 5
(เทียบเทากับรอยละ 10.25 ตอป เมื่อคิดทบตนทุก 6 เดือน)
150
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการสําหรับ 25X1
1,175
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ณ 31 ธันวาคม 25X1
หัก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ณ 1 มกราคม 25X1
หัก เงินสมทบที่ไดรับ
บวก ผลประโยชนที่จาย
ผลตอบแทนที่เกิดจริงของสินทรัพยโครงการ

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

ผลตางระหวางผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยของโครงการ (1,175) และผลตอบแทนที่เกิดจริงของ
สินทรัพยของโครงการ (2,000) เปนผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 825
ดังนั้น ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไมไดรับรูมีจํานวน 1,525
(760 บวก 825 หัก 60) ตามยอหนาที่ 92 ขอบเขต เทากับไมเกิน 1,500 (คาที่มากกวาระหวางรอยละ 10
ของ 15,000 หรือ รอยละ 10 ของ 14,792) ในปถัดมา (25X2) กิจการรับรูกําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยในงบกําไรขาดทุนจํานวน 25 (1,525 ลบดวย 1,500) หารดวยอายุงานที่คาดวาจะ
เหลืออยูโดยเฉลี่ยของพนักงานที่เกี่ยวของ
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการสําหรับป 25X2

จะขึ้นอยูกับความคาดหวังของตลาด ณ 1
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มกราคม 25X2 สําหรับผลตอบแทนตลอดอายุทั้งหมดของภาระผูกพัน

107. ในการกําหนดผลตอบแทนที่คาดไวและผลตอบแทนที่เกิดจริงของสินทรัพยโครงการ กิจการหักตนทุน
การบริ ห ารที่ ค าดไว น อกเหนื อ จากส ว นที่ ร วมในข อ สมมติ ที่ ใ ช ใ นการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัยในการวัดมูลคาภาระผูกพัน

การรวมธุรกิจ
108. ในการรวมธุรกิจ กิจการรับรูสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนหลังจากออกจากงานโดยใชมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ) มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันรวมถึงรายการตอไปนี้
(แมวาผูถูกซื้อจะยังไมไดรับรูรายการ ณ วันซื้อ)
108.1 ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นกอนวันซื้อ (ไมวาจะอยู
ในชวงรอยละ10 ของชวงหรือไม)
108.2 ตนทุนบริการในอดีตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนหรือการนําโครงการมาใชกอนวัน
ซื้อ และ
108.3 จํานวนซึ่งผูถูกซื้อยังไมไดรับรูในชวงการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชเปนครั้งแรกตามยอ
หนาที่ 155.2
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

47

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

การลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน
109. กิจการตองรับรูผลกําไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชนของโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชนเมื่อมีการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชนเกิดขึ้น ผล
กําไรขาดทุนนี้ตองประกอบดวย
109.1 ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน
109.2 ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
109.3 ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและตนทุนบริการในอดีตที่
เกี่ยวของที่ยังไมไดรับรูมากอนตามยอหนาที่ 92 และ 96
110. กอนการคํานวณผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน กิจการตองวัด
มูลคาภาระผูกพัน (และสินทรัพยโครงการที่เกี่ยวของ (ถามี)) อีกครั้ง โดยใชขอสมมติในการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในปจจุบัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบันและราคา
ตลาดปจจุบันอื่นๆ)
111. การลดขนาดโครงการลงเกิดขึ้นเมื่อกิจการกระทําตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
111.1 แสดงการผูกมัดอยางชัดเจนวาจะลดจํานวนของพนักงานตามโครงการลงอยางเปนสาระสําคัญ
111.2 แกไขเงื่อนไขของโครงการผลประโยชนจนสวนประกอบที่สําคัญของบริการที่ไดรับในอนาคตจาก
พนักงานปจจุบันไมกอใหไดรับผลประโยชนอีกตอไปหรือไดรับผลประโยชนเพียงในสัดสวนที่
ลดลง
การลดขนาดของโครงการลงอาจเกิดจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การปดโรงงาน การ
ยกเลิกการดําเนินงาน การยกเลิกหรือการหยุดชะลอของโครงการ เหตุการณนั้นจะสําคัญเพียงพอที่จะถือ
เปนการลดขนาดโครงการลง ก็ตอเมื่อการรับรูผลกําไรขาดทุนของการลดขนาดโครงการลงกระทบตองบ
การเงินอยางเปนสาระสําคัญ การลดขนาดโครงการลงมักเชื่อมโยงกับการปรับโครงสรางของกิจการ
ดังนั้น กิจการจึงบันทึกการลดขนาดโครงการลงในขณะที่มีการปรับโครงสรางที่เกี่ยวของ
112. การชําระผลประโยชนเกิดขึ้นเมื่อกิจการทํารายการที่จะกําจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก
การอนุมานทั้งหมดสําหรับผลประโยชนบางสวนหรือทั้งหมดที่ใหตามโครงการผลประโยชน เชน เมื่อ
จายเงินสดทั้งจํานวนโดยตรงหรือในนามของผูเ ขารวมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิของผูเขารวม
โครงการที่จะไดรับผลประโยชนหลังออกจากงานที่ระบุไว
113. ในบางกรณี กิจการซื้อกรมธรรมประกันภัยเพื่อเปนการจัดหาเงินทุนใหผลประโยชนบางสวนหรือทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับบริการที่พนักงานใหในงวดปจจุบันและงวดกอน การซื้อกรมธรรมนั้นไมถือเปนการชําระ
ผลประโยชนหากกิจการยังคงมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน (ดูยอหนาที่
39) ที่จะตองจายสวนเกินที่ผูรับประกันไมจายผลประโยชนของพนักงานตามที่ระบุในกรมธรรม ยอหนาที่
104ก. ถึง 104ง. กําหนดหลักการรับรูและการวัดมูลคาของสิทธิที่จะไดรับชดเชยตามกรมธรรมประกันภัย
ที่ไมจัดเปนสินทรัพยโครงการ
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114. การชําระผลประโยชนเกิดขึ้นพรอมกับการลดขนาดโครงการลงหากมีการยกเลิกโครงการ โดยทําใหมีการ
ชําระภาระผูกพันและโครงการสิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม การยกเลิกโครงการไมถือวาเปนการลดขนาด
โครงการลงหรือเปนการชําระผลประโยชนหากมีการแทนที่โดยเสนอโครงการใหมที่ใหผลประโยชนใน
สาระสําคัญเหมือนเดิม
115. เมื่อการลดขนาดโครงการลงนั้นเกี่ยวของกับพนักงานเพียงบางคนในโครงการหรือทําใหเกิดการชําระภาระ
ผูกพันเพียงบางสวน ผลกําไรขาดทุนจะรวมสัดสวนของตนทุนบริการในอดีตและผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู (และจํานวนที่ยังไมไดรับรูตามยอหนาที่ 155.2)
โดยสัดสวนนี้กําหนดขึ้ นตามหลักเกณฑของมู ลคาปจจุบั นของภาระผูกพันกอนและหลังการลดขนาด
โครงการลงหรือการชําระผลประโยชน นอกจากจะมีวิธีการอื่นที่สมเหตุสมผลกวา ตัวอยางเชน อาจเปน
การเหมาะสมที่จะนําผลกําไรใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชนของ
โครงการเดียวกันไปหักตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรูที่เกี่ยวของกับโครงการเดียวกันนั้นกอน
ตัวอยางของยอหนาที่ 115
กิจการยกเลิกการดําเนินงานของสวนธุรกิจหนึ่งและพนักงานของสวนธุรกิจนั้นจะไมไดรับผลประโยชนอีกตอไป
เหตุการณดังกลาวถือวาเปนการลดขนาดโครงการลงโดยไมชําระผลประโยชน จากการใชขอสมมติในการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในปจจุบัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบันและราคาตลาด
ปจจุบันอื่น ๆ) ทันทีกอนการลดขนาดโครงการลง กิจการมีมูลคาปจจุบันสุทธิของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชนจํานวน 1,000 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการจํานวน 820 และผลกําไรจากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไมไดรับรูอีก 50 กิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้เปนครั้งแรกในปกอน ทําใหจํานวนหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 100 และกิจการเลือกรับรูรายการตลอด
ระยะเวลา 5 ป (ตามยอหนาที่ 155.2) การลดขนาดโครงการลงนี้ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน
ลดลงจํานวน 100 เปน 900
จํานวนรอยละ 10 (100/1000) ของผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
และจํานวนที่เกิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มใชเปนครั้งแรกที่ยังไมไดรับรูเกี่ยวของกับสวนของภาระ
ผูกพันซึ่งลดลงจากการลดขนาดโครงการลง ดังนั้น ผลของการลดขนาดโครงการลงมีดังนี้
กอนการลดขนาด
โครงการลง
มูลคาปจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
จํานวนที่เกิดจากการนํามาตรฐานบัญชีฉบับนี้

ผลกําไรจากการลดขนาด หลังการลดขนาด
โครงการลง
โครงการลง

1,000
(820)
180

(100)
(100)

900
(820)
80

50

(5)
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มาใชเปนครั้งแรกที่ยังไมไดรับรู ( 100* 4/5) (80)
หนี้สินสุทธิที่รบั รูในงบดุล
150

8
(97)

(72)
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การนําเสนอขอมูล
การหักกลบ
116. กิจการตองหักกลบสินทรัพยที่เกี่ยวของกับโครงการหนึ่งกับหนี้สินที่เกี่ยวของกับอีกโครงการหนึ่งเมื่อ
เปนไปตามทุกขอตอไปนี้
116.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใชสวนเกินดุลในโครงการหนึ่งไปชําระภาระผูกพันอีกโครงการ
หนึ่ง
116.2 กิจการมีเจตนาที่จะชําระภาระผูกพันตามที่แสดงดวยยอดสุทธิ หรือจะรับรูสวนเกินดุลในหนึ่ง
โครงการและชําระภาระผูกพันตามโครงการอื่น ในเวลาเดียวกัน
117. หลักเกณฑการหักกลบนั้นไมแตกตางกับหลักเกณฑที่ใชสําหรับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

การแยกประเภทของสินทรัพย (หนี้สิน) หมุนเวียนและไมหมุนเวียน
118. บางกิ จ การแยกสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นและหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นออกจากสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ไม ห มุ น เวี ย น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไม ไดระบุว ากิจการตองแยกสวนของสินทรัพย และหนี้สิ นหมุนเวี ยนและไม
หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากผลประโยชนหลังออกจากงาน

องคประกอบทางการเงินของตนทุนผลประโยชนหลังออกจากงาน
119. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดระบุวากิจการตองแสดงตนทุนบริการปจจุบัน ตนทุนดอกเบี้ย และ
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการเปนองคประกอบของรายการหนึ่งในสวนของรายไดหรือ
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนหรือไม

การเปดเผยขอมูล
120. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะโครงการผลประโยชนและ
ผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงของโครงการดังกลาวระหวางรอบระยะเวลาบัญชี
120ก. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน ทุกขอดังตอไปนี้
(1) นโยบายการบั ญ ชี ข องกิ จ การสํ า หรั บ การรั บ รู ผ ลกํ า ไรขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
(2) คําอธิบายโดยทั่วไปของประเภทของโครงการ
(3) การกระทบยอดต น งวดและปลายงวดของมู ล ค า ป จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามโครงการ
ผลประโยชนโดยแสดงแยกรายการตาง ๆ ดังตอไปนี้ (ถามี)
(3.1) ตนทุนบริการงวดปจจุบัน
(3.2) ตนทุนดอกเบี้ย
(3.3) จํานวนที่ผูรวมโครงการจายสมทบ
(3.4) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
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(3.5) ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนสกุลเงินตางประเทศสําหรับโครงการซึ่งวัด
มูลคาในสกุลเงินที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชรายงาน
(3.6) ผลประโยชนที่จายแลว
(3.7) ตนทุนบริการในอดีต
(3.8) การรวมธุรกิจ
(3.9) การลดขนาดโครงการลง
(3.10) การชําระผลประโยชนของโครงการ
(4) การวิ เ คราะห ภ าระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน โ ดยแยกเป น โครงการที่ ไ ม ไ ด จั ด เป น
กองทุนทั้งหมดกับที่จัดตั้งเปนกองทุนทั้งหมดหรือบางสวน
(5) การกระทบยอดคงเหลือตนงวดและปลายงวดของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการและ
ของสิทธิเบิกชดเชยที่รับรูเปนสินทรัพยตามยอหนาที่ 104ก. โดยแยกตามผลกระทบที่เกิดจาก
รายการตอไปนี้ (ถามี)
(5.1) ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ
(5.2) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(5.3) ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนสกุลเงินตางประเทศสําหรับโครงการซึ่งวัด
มูลคาในสกุลเงินที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชรายงาน
(5.4) จํานวนที่นายจางจายสมทบ
(5.5) จํานวนที่ผูรวมโครงการจายสมทบ
(5.6) ผลประโยชนที่จายแลว
(5.7) การรวมธุรกิจ
(5.8) การชําระผลประโยชนของโครงการ
(6) การกระทบยอดของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่
120ก.(3) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการตามยอหนาที่ 120ก.(5) ไปยัง
สินทรัพยและหนี้สินที่รับรูในงบดุลโดยแยกแสดงรายการดังนี้เปนอยางนอย
(6.1) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิที่ยังไมรับรู ใน
งบดุล (ดูยอหนาที่ 92)
(6.2) ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู ในงบดุล (ดูยอหนาที่ 96)
(6.3) จํานวนเงินที่ยังไมรับรูเปนสินทรัพย เนื่องจากขอบเขตในยอหนาที่ 58.2
(6.4) มูลคายุติธรรมของสิทธิเบิกชดเชยที่รับรูเปนสินทรัพย ในงบดุล ตามยอหนาที่ 104ก.
(พรอมคําอธิบายโดยยอถึงความสัมพันธระหวางสิทธิเบิกชดเชยและภาระผูกพันที่
เกี่ยวของ)
(6.5) จํานวนเงินอื่น ๆ ที่รับรูในงบดุล
(7) คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับแตละรายการตางๆ ทุกรายการดังนี้(รวมทั้ง
ระหวางแสดงในบรรทัดใด)
(7.1) ตนทุนบริการปจจุบัน
(7.2) ตนทุนดอกเบี้ย
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(7.3) ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ
(7.4) ผลตอบแทนที่คาดไวของสิทธิที่จะไดรับชดเชยที่รับรูเปนสินทรัพยตามยอหนาที่ 104
ก.
(7.5) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(7.6) ตนทุนบริการในอดีต
(7.7) ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน
(7.8) ผลกระทบของขอบเขตตามยอหนาที่ 58.2
จํานวนเงินทั้งหมดที่รับรูในงบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจายของแตละรายการตอไปนี้
(8.1) ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและ
(8.2) ผลกระทบของขอบเขตตามยอหนาที่ 58.2
ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมที่รับรูในงบแสดงการ
รั บ รู ร ายได แ ละค า ใช จ า ย สํ า หรั บ กิ จ การที่ รั บ รู ผ ลกํ า ไรขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยในงบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจายตามยอหนาที่ 93ก.
รอยละหรือจํานวนเงินของประเภทสินทรัพยที่สําคัญที่เปนสวนประกอบของมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยโครงการทั้งหมด โดยแยกประเภทหลักของสินทรัพยโครงการ ไดแก ตราสารทุน
ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย และสินทรัพยอื่น เปนตน
จํานวนเงินที่รวมอยูในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ สําหรับ
(11.1) เครื่องมือทางการเงินของกิจการเองแตละประเภท
(11.2) อสังหาริมทรัพยใด ๆ ที่กิจการครอบครองหรือสินทรัพยอื่นที่กิจการใช
คําอธิบายถึงเกณฑที่ใชกําหนดอัตราผลตอบแทนทั้งหมดของสินทรัพยที่คาดไว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบของสินทรัพยโครงการแตละประเภท
ผลตอบแทนจริ ง ของสิ น ทรั พ ย โ ครงการ และผลตอบแทนจริ ง ของสิ ท ธิ ช ดเชยที่ รั บ รู เ ป น
สินทรัพยตามยอหนา 104ก.
ขอสมมติหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใช ณ วันที่ในงบดุล (ถามี) ซึ่ง
รวมทั้ง
(14.1) อัตราคิดลด
(14.2) อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการสําหรับงวดที่เสนอในงบการเงิน
(14.3) อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสิทธิที่จะไดรับชดเชยที่รับรูเปนสินทรัพยสําหรับงวดที่
นําเสนอในงบการเงินตามยอหนาที่ 104ก.
(14.4) อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว (และอัตราที่คาดไวของการเปลี่ยนแปลงในดัชนี
หรื อ ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ ร ะบุ ใ นเงื่ อ นไขที่ เ ป น ทางการหรื อ เงื่ อ นไขจากการอนุ ม านของ
โครงการที่ใชเปนเกณฑสําหรับการเพิ่มผลประโยชนในอนาคต)
(14.5) อัตราแนวโนมตนทุนการรักษาพยาบาล
(14.6) ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยอื่นๆที่เปนสาระสําคัญที่
นํามาใช
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กิจการตองเปดเผยขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยแตละรายการใน
รูปคาสัมบูรณ (เชน รอยละที่เปนคาสัมบูรณ) และไมเปดเผยเพียงผลแตกตางระหวางรอยละ
หรือตัวแปรอื่นๆ
(15) ผลกระทบของรอยละ 0.01 ที่เพิ่มขึ้นและที่ลดลงของอัตราแนวโนมตนทุนคารักษาพยาบาลที่ใช
อยู โดยแสดงผลกระทบตอ
(15.1) ยอดรวมของสวนประกอบที่เปนตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ยของตนทุนคา
รักษาพยาบาลหลังออกจากงานสุทธิในแตละงวด
(15.2) ภาระผูกพันผลประโยชนสะสมของตนทุนคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
เพื่อวัตถุประสงคการเปดเผยขอมูลนี้ตองสมมติใหขอสมมติอื่นคงที่ สําหรับกิจการที่ดําเนินงาน
ในสภาพแวดลอมที่มีภาวะเงินเฟอสูง ใหเปดเผยผลกระทบของรอยละที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อัตราแนวโนมอัตราตนทุนคารักษาพยาบาลซึ่งมีคาโดยสาระสําคัญเทากับผลกระทบรอยละ
0.01 ในสภาพแวดลอมที่มีภาวะเงินเฟอต่ํา
(16) จํานวนเงินทุกขอตอไปนี้สําหรับงวดประจําปปจจุบันและงวดประจําป 4 ปกอน
(16.1) มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน มูลคายุติธรรมของสินทรัพย
โครงการและสวนเกินหรือสวนขาดของโครงการ
(16.2) การปรับปรุงตามประสบการณในอดีตของ
(16.2.1) หนี้สินโครงการซึ่งแสดงเปนจํานวนเงินหรือรอยละของหนี้สินโครงการ ณ
วันที่ในงบดุล
(16.2.2) สินทรัพยโครงการแสดงเปนจํานวนเงินหรือรอยละของสินทรัพยโครงการ
ณ วันที่ ในงบดุล
(17) ประมาณการที่ดีที่สุดของนายจางสําหรับเงินที่คาดวาจะตองสมทบเขาโครงการระหวางงวดปที่
เริ่มหลังวันที่ในงบดุล
121. ในยอหนาที่ 120ก. (2) กําหนดใหอธิบายลักษณะทั่วไปของประเภทของโครงการ คําอธิบายดังกลาวตอง
ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางโครงการบํานาญจากเงินเดือนคงที่ โครงการบํานาญจากเงินเดือนเดือน
สุดทาย และโครงการรักษาพยาบาลของพนักงานหลังออกจากงาน นอกจากนี้คําอธิบายของโครงการตอง
รวมถึง วิธีปฏิบัติที่ไมเปนทางการที่ทําใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่รวมในการวัดมูลคาของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่ 52 โดยไมกําหนดใหลงรายละเอียดมากกวานี้
122. เมื่อกิจการมีโครงการผลประโยชนมากกวาหนึ่งโครงการการเปดเผยขอมูลอาจทําโดยใหยอดรวม แยกแต
ละโครงการ หรือเปดเผยเปนกลุมตามรูปแบบที่เห็นวาเปนประโยชนมากที่สุด เกณฑดังตอไปนี้อาจจะเปน
ประโยชนในการแยกกลุม
122.1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโครงการ เชน แยกโครงการในประเทศจากโครงการตางประเทศ หรือ
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122.2 ลักษณะความเสี่ ยงที่ แตกต างกั นอยา งเป นสาระสํา คัญ เชน แยกแสดงโครงการบํานาญจาก
เงินเดือนคงที่ จากโครงการบํานาญตามเงินเดือนเดือนสุดทาย และจากโครงการรักษาพยาบาล
หลังออกจากงาน
เมื่อกิจการเปดเผยขอมูลแบบยอดรวมของกลุมของโครงการ อาจใหทําในรูปแบบของคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนักหรือเปดเผยเปนชวงที่แคบเพียงพอ
123. ในยอหนาที่ 30 ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผลประโยชนของกลุมนายจางที่ตองปฏิบัติ
เสมือนเปนโครงการสมทบเงิน
124. ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
124.1 รายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีกับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออก
จากงาน และ
124.2 ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับผูบริหารสําคัญ
125. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้นกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
หลังออกจากงาน

ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆของพนักงาน
126. ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานประกอบดวยรายการตางๆ เชน
126.1 การลางานระยะยาวที่ยังไดรับผลตอบแทน เชน การใหลาระยะยาวหลังจากทํางานในชวงหนึ่ง
การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู เปนตน
126.2 ผลประโยชนครบรอบ 25 ปหรือผลประโยชนการใหบริการที่ยาวนานอื่นๆ
126.3 ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับความทุพพลภาพระยะยาว
126.4 สวนแบงกําไรและโบนัสที่จะจายตั้งแต 12 เดือนหลังจากสิ้นงวดที่ไดรับบริการที่เกี่ยวของ และ
126.5 ผลตอบแทนที่จะจายตั้งแต 12 เดือนหลังจากสิ้นงวดที่ไดมีสิทธิไดรับ
127. การวัดมูลคาของผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน มักไมมีระดับของความไมแนนอนเหมือน
กรณี ก ารวั ด มู ล ค า ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน นอกจากนี้ ก ารเริ่ ม นํ า มาใช ห รื อ การเปลี่ ย นแปลง
ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานมักไมทําใหตนทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ
ดวยเหตุนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงตองการใหใชวิธีการบัญชีอยางงายสําหรับบันทึกผลประโยชน
ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน วิธีนี้แตกตางจากการบัญชีที่ใชสําหรับผลประโยชนเมื่อออกจากงาน ดังนี้
127.1 รับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีและไมตองนําเรื่อง
ขอบเขตมาใช
127.2 รับรูตนทุนบริการในอดีตทั้งหมดทันที

การรับรูและการวัดมูลคา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

55

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

128. จํานวนที่รับรูเปนหนี้สินสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานของพนักงานตองเปนยอด
รวมสุทธิของจํานวนตอไปนี้
128.1 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ณ วันที่ในงบดุล (ดูยอหนาที่ 64)
128.2 หักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ณ วันที่ในงบดุล (ถามี) ซึ่งจะใชในการชําระ
ภาระผูกพันโดยตรง (ดูยอหนาที่ 102 ถึง 104)
กิจการตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 49 ถึง 91 โดยไมรวมยอหนาที่ 54 และ 61 ในการวัดมูลคา
หนี้สิน และปฏิบัติตามยอหนาที่ 104ก. ในการรับรูและวัดมูลคาสิทธิที่จะไดรับชดเชย
129. สําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน กิจการตองรับรูยอดรวมสุทธิของจํานวนตอไปนี้เปน
คาใชจาย หรือรายได (ขึ้นอยูกับยอหนาที่ 58) เวนแตมีมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ กําหนดหรือ
อนุญาตใหรวมเปนตนทุนของสินทรัพย
129.1 ตนทุนบริการปจจุบัน (ดูยอหนาที่ 63 ถึง 91)
129.2 ตนทุนดอกเบี้ย (ดูยอหนาที่ 82)
129.3 ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ (ตามยอหนาที่ 105 ถึง107) และของสิทธิที่
จะไดรับชดเชยที่รับรูเปนสินทรัพย (ตามยอหนาที่ 104 ก.)
129.4 ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (ซึ่งตองรับรูทันที)
129.5 ตนทุนบริการในอดีต (ซึ่งตองรับรูทันที)
129.6 ผลของการลดขนาดโครงการลงหรือการชําระผลประโยชน(ตามยอหนาที่ 109 และ 110)
130. รูปแบบหนึ่งของผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานไดแก ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับความทุพพล
ภาพระยะยาว ถาระดับของผลประโยชนขึ้นอยูกับระยะเวลาของการบริการ ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การใหบ ริ การแลว การวั ด มูล คา ของภาระผูก พั นนั้ นต องสะท อนความเปน ไปไดที่ จ ะต องจา ยเงิ นและ
ระยะเวลาที่คาดวาจะตองจาย ถาระดับของผลประโยชนสําหรับพนักงานที่ทุพพลภาพทุกรายเทากันโดยไม
คํานึงถึงจํานวนปที่ใหบริการ จะรับรูตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของผลประโยชนนั้นทันทีเมื่อมีเหตุการณ
เกิดขึ้นและเปนสาเหตุของความทุพพลภาพระยะยาว

การเปดเผยขอมูล
131. แมวามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลผลประโยชนระยะยาวอื่น ๆ ของ
พนักงานอยางเจาะจง มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ อาจกําหนดใหเปดเผย เชน คาใชจาย ซึ่งมีความ
เกี่ ยวข องกับ ผลประโยชน ของพนั กงานมี ส าระสํ า คัญ ที่ต อ งเปด เผยตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กําหนดใหกิจการตองเปดเผย
ขอมูลผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานสําหรับผูบริหารสําคัญ

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

56

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อเลิกจางแยกจากผลประโยชนอื่นๆ
ของพนักงาน เพราะเหตุการณที่ทําใหเกิดภาระผูกพันขึ้นนั้นก็คือ การเลิกจางมากกวาเกี่ยวของกับบริการที่
พนักงานให

การรับรูรายการ
133. กิจการตองรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนหนี้สินและคาใชจายตอเมื่อกิจการแสดงอยางชัดเจนวา
ผูกพันกับรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
133.1 การเลิกจางพนักงานหรือกลุมของพนักงานกอนวันเกษียณตามปกติ
133.2 เสนอที่จะใหผลประโยชนเมื่อเลิกจางเพื่อสนับสนุนการออกจากงานดวยความสมัครใจของ
พนักงานที่เปนแรงงานสวนเกิน
134. กิจการจะแสดงเจตนาผูกพันอยางชัดเจนวาผูกพันกับการเลิกจางเฉพาะเมื่อกิจการมีโครงการที่เปน
ทางการอยางละเอียดสําหรับการเลิกจางและไมสามารถยกเลิกโครงการนั้น โดยอยางนอยที่สุด
รายละเอียดของโครงการตองรวมถึงขอมูลทุกขอตอไปนี้
134.1 สถานที่ หนวยงาน และจํานวนพนักงานโดยประมาณที่จะเลิกจาง
134.2 ผลประโยชนเมื่อเลิกจางสําหรับพนักงานแตละระดับหรือแตละหนาที่งาน และ
134.3 กําหนดเวลาที่จะเริ่มโครงการซึ่งควรเริ่มปฏิบัติตามโครงการอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่สามารถ
ทําไดและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหเสร็จสมบูรณไมควรนานเกินไป เพื่อไมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงการได
135. กิจการอาจผูกมัดตามกฎหมาย สัญญาหรือขอตกลงอื่นๆ กับพนักงานหรือตัวแทนของพนักงานหรือผูกมัด
ตามภาระผูกพันจากการอนุมานที่มีพื้นฐานจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ประเพณีหรือความประสงคที่จะ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในการที่จะจาย (หรือใหผลประโยชนอื่น ๆ) แกพนักงานเมื่อสิ้นสุดการจางงาน
การจายดังกลาวทั้งหมดถือเปนผลประโยชนเมื่อเลิกจาง ผลประโยชนเมื่อเลิกจางมักจายเปนเงินกอนทั้ง
จํานวนแตบางครั้งจะรวมถึง
135.1 การใหผลประโยชนดานการเกษียณหรือผลประโยชนหลังออกจากงานเพิ่มเติม ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมผานโครงการผลประโยชนของพนักงาน
135.2 เงินเดือนที่จายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด หากพนักงานไมไดใหบริการที่ใหประโยชน
ทางเศรษฐกิจเพื่อกิจการอีกตอไป
136. ผลประโยชน ข องพนั ก งานบางลั ก ษณะเป น รายการที่ จ ะจ า ยโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง สาเหตุ ใ นการลาออกของ
พนักงาน ลักษณะการจายผลประโยชนดังกลาวมีความแนนอน (ขึ้นอยูกับกฎเกณฑที่จะใหสิทธิขาดหรือ
การใหบริการขั้นต่ํา) แตจังหวะเวลาของการจายยังไมแนนอน แมวาในบางประเทศจะเรียกผลประโยชน
เหลานี้วาคาตอบแทนการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณของการเลิกจาง ผลประโยชนดังกลาวถือเปน
ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน ไม ใ ช ผ ลประโยชน จ ากการเลิ ก จ า ง กิ จ การจึ ง ต อ งปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน บางกิจการใหผลประโยชนสําหรับการลาออกโดยสมัครใจตามความตองการ
ของพนักงาน (ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแลวถือเปนผลประโยชนหลังออกจากงาน) ต่ํากวาผลประโยชนจากการ
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เลิกจางที่บังคับโดยกิจการ ผลประโยชนเพิ่มเติมที่จะจายเนื่องจากการบังคับใหออกจากงานถือเปน
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
137. ผลประโยชนเมื่อเลิกจางไมกอใหเกิดผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตตอกิจการ จึงตองรับรูเ ปน
คาใชจายทันที
138. เมื่อกิจการรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจาง กิจการอาจตองพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการผลประโยชนดาน
การเกษียณหรือโครงการผลประโยชนอื่นๆ ของพนักงานดวย (ตามยอหนาที่ 109)
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การวัดมูลคา
139. เมื่อผลประโยชนเมื่อเลิกจางครบกําหนดจายมากกวา 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุล ใหคิดลดตาม
อัตราคิดลดในยอหนาที่ 78
140. ในกรณีที่มีการใหขอเสนอสนับสนุนการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานที่เปนแรงงานสวนเกิน การ
วัดมูลคาของผลประโยชนเมื่อเลิกจางนั้นตองกําหนดตามจํานวนพนักงานที่คาดวาจะรับขอเสนอ

การเปดเผยขอมูล
141. การมีความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนพนักงานที่จะรับขอเสนอผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะทําใหเกิดหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเวนแตระดับความเปนไปไดที่
จะตองจายเงินสดเพื่อชําระผลประโยชนเปนไปไดยาก
142. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหกิจการตอง
เปดเผยลักษณะและจํานวนของคาใชจายหากมีสาระสําคัญ ผลประโยชนจากการเลิกจางอาจทําใหกิจการ
ตองเปดเผยเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว
143. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อเลิกจางของผูบริหารสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
144.– 152. (ยอหนานี้ไมใช)

การปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลง
153. ในส วนนี้ ได ร ะบุ แนวปฏิบั ติ ในช วงการเปลี่ ย นแปลงสํ า หรั บ โครงการผลประโยชน เมื่อ กิ จ การได นํ า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชครั้งแรกสําหรับผลประโยชนของพนักงานอื่นๆ กิจการตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด
154. เมื่ อ นํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ม าใช ค รั้ ง แรก กิ จ การต อ งกํ า หนดมู ล ค า หนี้ สิ น ในช ว งการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับโครงการผลประโยชน ณ วันนั้นดวย ดังนี้
154.1 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน (ตามยอหนาที่ 64) ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใช
154.2 ลบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ(ถามี) ณ วันที่มีการนํามาตรฐานการบัญชีมา
ใชสําหรับสินทรัพย ซึ่งเปนแหลงที่จายชําระภาระผูกพันของผลประโยชนโดยตรง (ดูยอ
หนาที่ 102 ถึง 104)
154.3 หักดวยตนทุนบริการในอดีตที่ตองรับรูในงวดตอไป ตามยอหนาที่ 96
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155. ถาหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงมากกวาหนี้สินที่ควรไดรับรู ณ วันที่เดียวกันตามนโยบายบัญชี
เดิมของกิจการ กิจการตองเลือกแนวทางที่จะเพิ่มหนี้สินตามโครงการผลประโยชนตามยอหนาที่
54 โดยเพิกถอนไมได ดังนี้
155.1 รับรูโดยทันที ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด หรือ
155.2 รับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้
มาใช หากกิจการเลือกปฏิบัติตามแนวทางนี้ กิจการตอง
155.2.1 นําขอบเขตที่กลาวไวในยอหนาที่ 58.2 มาใชในการวัดมูลคาของสินทรัพยใดๆ
ที่รับรูในงบดุล
155.2.2 เปดเผยขอมูล ณ วันที่ในงบดุล เกี่ยวกับ (1) จํานวนที่เพิ่มขึ้นที่ยังไมไดรับรู
และ (2) จํานวนที่รับรูในงวดปจจุบัน
155.2.3 จํากัดการรับรูผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยภายหลัง
ไว(ยกเวนตนทุนบริการในอดีตที่ติดลบ)
ดังนี้ หากจะรับรูผลกําไรจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามยอหนาที่ 92 และ 93 กิจการตอง
รับรูผลกําไรนั้นไดมากเทากับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ยังไมไดรับรูสะสมสุทธิ (กอนการรับรูผลกําไรจากการประมาณตาม
หลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย นั้ น ) ที่ เ กิ น กว า ส ว นของหนี้ สิ น ในช ว งการ
เปลี่ยนแปลงที่ยังไมไดรับรู และ
155.2.4 รวมถึงสวนที่เกี่ยวของของหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไมไดรับรูในการ
วัดผลกํ า ไรหรือ ขาดทุ นภายหลั ง ที่เ กิ ดจากการชําระผลประโยชน หรื อการลด
ขนาดโครงการลง
ถาหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงนอยวาหนี้สินที่ควรรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายบัญชีเดิมของ
กิจการ กิจการตองรับรูการลดลงนั้นทันทีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
156.

เมื่อนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชครั้งแรก ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจะรวมทั้งผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงวดกอนแมวาจะอยูในชวง
รอยละ 10 ตามยอหนาที่ 92

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

60

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

ตัวอยางของยอหนาที่ 154 ถึง 156
ณ 31 ธันวาคม 2541 งบดุลของกิจการรวมหนี้สินเงินบํานาญไว 100 ณ วันที่ 1 มกราคม 2542 กิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชโดยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปน 1,300 และ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการเปน 1,000 วันที่ 1 มกราคม 2536 กิจการไดปรับปรุงเงินบํานาญ
(ตนทุนสําหรับผลประโยชนที่ยังไมไดเปนสิทธิขาด คือ 160 และคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ยังเหลืออยูงวด ณ วันที่
ดังกลาวจนกระทั่งมีสิทธิขาด คือ 10 ป)
ผลกระทบในชวงการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
หัก ตนทุนบริการในอดีตที่จะรับรูในงวดหลัง (160 X 4/10)
หนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง
หนี้สินที่รับรูแลว
หนี้สินที่เพิ่มขึน้

1,300
(1,000)
(64)
236
100
136

กิจการอาจเลือกรับรูการเพิ่มของ 136 ทันทีหรือภายใน 5 ปก็ได แตการเลือกนั้นไมสามารถเพิกถอนได
ณ 31 ธันวาคม 2542 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการบัญชีนี้คือ 1,400 และมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยโครงการคือ 1,050 ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไมไดรับรู
ตั้งแตวันที่มีการใชมาตรฐานการบัญชีนี้คือ 120 อายุงานเฉลี่ยที่คาดวาจะเหลืออยูของพนักงานที่เขารวมโครงการ
คือ 8 ป กิจการเลือกใชนโยบายการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมด
โดยทันที ตามยอหนาที่ 93
ผลกระทบของขอจํากัดในยอหนาที่ 155.2.3 เปนดังนี้
ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่ยังไมไดรับรู
สวนของหนี้สินในชวงการเปลีย่ นแปลงที่ยังไมไดรับรู (136*4/5)
กําไรที่รับรูไดมากที่สุด (ตามยอหนาที่ 155.2.3)

120
(109)
11

วันถือปฏิบัติ
157. มาตรฐานการบัญชีนี้ใหถือปฏิบัติสําหรับงบการเงินที่เริ่มตนในหรือหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 เปนตนไป เวนแตที่เจาะจงในยอหนาที่ 159 และ 159ก. และสนับสนุนใหถือปฏิบัติไดกอน
บังคับใช
158.

(ยอหนานี้ไมใช) เพราะไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในประเทศไทย

159. – 159 ค. (ยอหนานี้ไมใช) เพราะไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในประเทศไทย
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160.

กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ซึ่งกําหนดใหใชการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีโดยใชวิธี
ปรับยอนหลัง ยกเวนกิจการตองปฏิบัติตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปเมื่อเริ่ม
นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชตามยอหนาที่ 120ก.
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ภาคผนวก ก.
ตัวอยางประกอบ
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงตัวอยางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงการนํามาตรฐานการบัญชีมาประยุกตใชเพื่อชวยอธิบายความหมายใหชัดเจน
ขอความบางสวนของงบกําไรขาดทุนและงบดุลแสดงไวเพื่อใหเห็นผลของรายการที่อธิบายดานลาง ขอความ
เหลานี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับขอกําหนดของการเปดเผยขอมูลและการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีอื่นๆ

ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลของโครงการผลประโยชนที่จัดใหมีกองทุน เพื่อใหการคํานวณดอกเบี้ยงายขึ้น จึงสมมติ
วารายการทั้งหมดเกิด ณ สิ้นป มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการเทากับ
1,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 20X1 ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมสุทธิที่ยัง
ไมรับรู ณ วันนั้นเปน 140 บาท

อัตราคิดลด ณ ตนป
อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ ณ ตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ผลประโยชนที่จาย
เงินสมทบที่จาย
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ 31 ธันวาคม
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ณ 31 ธันวาคม
อายุงานเฉลี่ยที่คาดวาจะเหลืออยูของพนักงาน (ป)

20X1

20X2

20X3

10.0%
12.0%
130
150
90
1,141
1,092
10

9.0%
11.1%
140
180
100
1,197
1,109
10

8.0%
10.3%
150
190
110
1,295
1,093
10

ในป 20X2 มีการแกไขโครงการเพื่อใหผลประโยชนเพิ่มขึ้นโดยมีผลตั้งแต 1 มกราคม 20X2 มูลคาปจจุบัน ณ
วันที่ 1 มกราคม 20X2 ของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นที่เปนสิทธิขาดแลวเทากับ 50 บาท และสําหรับผลประโยชนที่
ยังไมเปนสิทธิขาดเทากับ 30 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 20X2 กิจการประมาณระยะเวลาที่ผลประโยชนที่ไมเปน
สิทธิขาดจะกลายเปนสิทธิขาดคือ 3 ป ดังนั้น ตนทุนบริการในอดีตที่เกิดจากผลประโยชนที่ยังไมเปนสิทธิขาดที่
เพิ่มขึ้นจะรับรูโดยวิธีเสนตรงตลอด 3 ป ตนทุนบริการในอดีตที่เกิดจากผลประโยชนที่เปนสิทธิขาดที่เพิ่มขึ้นจะ
รับรูทันที (ตามยอหนาที่ 96 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้) กิจการใชนโยบายการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามขอกําหนดขั้นต่ําตามยอหนาที่ 93
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การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
ขั้นตอนแรกคือสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการเพื่อ
กําหนดจํานวนของผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวด ดังแสดงขางลางนี้
20X1
1,000
100
130
(150)

20X2
1,141
103
140
30
50
(180)

20X3
1,197
96
150
(190)

(87)

42

1,197

1,295

1,000
120
90
(150)

1,092
121
100
(180)

1,109
114
110
(190)

32

(24)

(50)

1,092

1,109

1,093

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตนงวด 1 มกราคม
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต- ผลประโยชนที่ยังไมเปนสิทธิขาด
ตนทุนการบริการในอดีต-ผลประโยชนที่เปนสิทธิขาด
ผลประโยชนที่จาย
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพัน
61
(ยอดที่ทําใหดลุ )
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันสิ้นงวด 31 ธันวาคม
1,141
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการตนงวด 1 มกราคม
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ
เงินสมทบ
ผลประโยชนที่จาย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
สินทรัพยโครงการ (ยอดที่ทาํ ใหดุล)
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ สิ้นงวด 31 ธันวาคม

ขอจํากัดของชวง
ขั้นตอนตอไปนี้เปนการกําหนดชวง และเปรียบเทียบชวงนี้กับผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย สะสมที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ รู เ พื่ อ กํ า หนดจํ า นวนผลกํ า ไรขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยสุทธิที่จะรับรูในงวดถัดไป ตามยอหนาที่ 92 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ชวงนี้คือ
จํานวนที่มากกวาของรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
1. รอยละ10 ของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันกอนหักสินทรัพยโครงการ
2. รอยละ10 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยของโครงการ
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ชวงดังกลาวและผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูแลวและยังไมไดรับรูเปน
ดังนี้

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมที่ยัง
ไมไดรับรูสุทธิ ณ 1 มกราคม
ชวง ณ 1 มกราคม
สวนเกิน (ก)
อายุงานเฉลี่ยที่คาดวาเหลืออยู (ป) (ข)
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ตองรับรู
(ก/ข)
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมได
รับรู ณ 1 มกราคม
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย – ภาระ
ผูกพัน
ผลกํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย –
สินทรัพยโครงการ
รวม
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู
ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู ณ
31 ธันวาคม

20X1

20X2

20X3

140
100
40

107
114
-

170
120
50

10
4

10
-

10
5

140
(61)

107
87

170
(42)

32
111
(4)

(24)
170
-

(50)
78
(5)

170

73

107

จํานวนที่รับรูในงบดุลและงบกําไรขาดทุน และการวิเคราะหที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนสุดทายเปนการกําหนดจํานวนที่จะตองรับรูในงบดุลและงบกําไรขาดทุน และการวิเคราะหที่เกี่ยวของซึ่ง
ตองเปดเผยตามยอหนาที่ 120ก.(6) ถึง 120ก.(7) และ 120ก.(12) ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (การ
วิเคราะหที่ตองเปดเผยตามยอหนาที่ 120ก.(3) และ 120ก.(5) แสดงในภาคผนวกนี้ ภายใตหัวขอการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันและของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ) ดังนี้
20X1
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ

1,141
(1,092)
49

20X2

20X3

1,197
(1,109)
88

1,295
(1,093)
202

ผลกํ า ไร(ขาดทุ น )จากการประมาณตามหลั ก
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คณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู - ผลประโยชน
ที่ไมเปนสิทธิขาด
หนี้สินที่รับรูในงบดุล
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ
ผล(กํ า ไร)ขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยสุทธิที่รับรูในป
ตนทุนบริการในอดีต-ผลประโยชนที่ไมเปนสิทธิขาด
ตนทุนบริการในอดีต-ผลประโยชนที่เปนสิทธิขาด
การรับรูคาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพยโครงการ
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ
ผลกํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยของสินทรัพยโครงการ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพยของโครงการ

107

170

73

156

(20)
238

(10)
265

130
100
(120)

140
103
(121)

150
96
(114)

(4)
106

10
50
182

(5)
10
137

120

121

114

32
152

(24)
97

(50)
64

หมายเหตุ ดูตัวอยางของการนําเสนอการไดรับชดเชยตามยอหนาที่ 104ก. ถึง 104ค.
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงการนํามาตรฐานการบัญชีมาประยุกตใชเพื่อชวยอธิบายความหมายให
ชัดเจน ขอความบางสวนที่นํามาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินจะแสดงวิธีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไว
ในกรณี ข องบริ ษั ท ข า มชาติ ใ หญ ๆ ที่ ใ ห ผ ลประโยชน แ ก พ นั ก งานหลายแบบ ข อ ความส ว นนี้ ไ ม จํ า เป น ต อ ง
สอดคลองกับขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลและการนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไมไดแสดงการเปดเผยของ
1. นโยบายการบัญชีสําหรับผลประโยชนของพนักงาน(ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง2550)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ในยอหนาที่ 120 ก.(1) ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให การ
เป ด เผยต อ งรวมนโยบายการบั ญ ชี สํ า หรั บ การรั บ รู กํ า ไรและขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยของกิจการ
2. คําอธิบายทั่วไปของประเภทของโครงการตามยอหนาที่ 120 ก.(2)
3. คําอธิบายเกณฑที่ใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่คาดไวตามยอหนาที่ 120ก.(12)
4. ผลประโยชนของพนักงานที่ใหแกคณะกรรมการและผูบริหารสําคัญ (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน)
5. ผลประโยชนของพนักงานที่ใชหุนเปนเกณฑ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การ
จายโดยใชหุนเปนเกณฑ)

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
จํานวนเงินที่รับรูในงบดุล มีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่จัดใหมีกองทุน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน
ผลกํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู
หนี้สินสุทธิ
จํานวนในงบดุล
หนี้สิน
สินทรัพย

โครงการ
ผลประโยชนบํานาญ
20X2
20X1
20,300
17,400
(18,420) (17,280)
1,880
120
2,000
1,000

ผลประโยชนคารักษา
พยาบาลหลังออกจากงาน
20X2
20X1
7,337
6,405

(1,605)
(450)
1,825

840
(650)
1,310

(2,707)
4,630

(2,607)
3,798

1,825
-

1,400
(90)

4,630
-

3,798
-
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หนี้สินสุทธิ

1,825

1,310

4,630

3,798

สินทรัพยโครงการบํานาญรวมหุนสามัญที่ออกโดย (ชื่อของกิจการที่เสนอรายงาน) ซึ่งมีมูลคายุติธรรมเทากับ
317 (20X1: 281) นอกจากนี้สินทรัพยโครงการรวมอสังหาริมทรัพยที่ครอบครองโดย (ชื่อของกิจการที่เสนอ
รายงาน) ซึ่งมีมูลคายุติธรรมเทากับ 200 (20X1:185)
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนมีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ
ผลขาดทุ น (กํ า ไร) จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยสุทธิที่รับรูในปนี้
ตนทุนบริการในอดีต
ผลขาดทุน (กําไร) จากการลดขนาดโครงการลงและ
การชําระผลประโยชน
รวม (แสดงรวมในค า ใช จ า ยผลประโยชน ข อง
พนักงาน)
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพยโครงการ

โครงการ
ผลประโยชนบํานาญ
20X2
20X1
850
750
950
1,000
(900)
(650)

ผลประโยชนคารักษา
พยาบาลหลังออกจากงาน
20X2
20X1
479
411
803
705
-

(70)
200

(20)
200

150
-

(140)
-

175
1,205

(390)
890

1,432

1,256

600

2,250

-

-

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน มีดังนี้
โครงการ
ผลประโยชนบํานาญ
20X2
20X1
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนยกมา
ตนทุนบริการ
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลกํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลขาดทุน (กําไร) จากการลดขนาดโครงการลง
หนี้สินลดลงจากการชําระ
หนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจ

ผลประโยชนคารักษา
พยาบาลหลังออกจากงาน
20X2
20X1

18,400
850
950

11,600
750
1,000

6,405
479
803

5,439
411
705

2,350
(500)
-

950
(350)
5,000

250
-

400
-
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ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการตางประเทศ
ผลประโยชนที่จาย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนยกไป

900
(650)
22,300

(150)
(400)
18,400

(600)
7,337

(550)
6,405

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการมีดังนี้

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการยกมา
ผลตอบแทนที่คาดไว
ผลกํ า ไร ( ขาดทุ น ) จากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
สินทรัพยที่นําไปชําระ
เงินที่นายจางสมทบ
สินทรัพยที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการตางประเทศ
ผลประโยชนที่จาย

โครงการผลประโยชนบํานาญ
20X2
17,280
900
(300)
(400)
700
890
(650)
18,420

20X1
9,200
650
1,600
350
6,000
(120)
(400)
17,280

กลุมคาดวาจะสมทบเงิน 900 เขาโครงการผลประโยชนบํานาญในป 20X3
รอยละของประเภทหลักของสินทรัพยโครงการตอสินทรัพยโครงการรวมมีดังนี้
20X2
ตราสารทุนยุโรป
30%
ตราสารทุนอเมริกาเหนือ
16%
หุนกูยุโรป
31%
หุนกูอเมริกาเหนือ
18%
อสังหาริมทรัพย
5%

20X1
35%
15%
28%
17%
5%

ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ในงบดุล (แสดงดวยคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) มีดังนี้

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
เงินบํานาญในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

20X2
5.0%
5.4%
5%
3%

20X1
6.5%
7.0%
4%
2%
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สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณโดยสมัครใจ
ตนทุนการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นประจําป
การเปลี่ยนแปลงสูงสุดในอนาคตของผลประโยชนการดูแลสุขภาพของรัฐ

30%
8%
3%

30%
8%
2%

อัตราแนวโนมคารักษาพยาบาลในอนาคตมีผลตอจํานวนเงินที่รับรูในกําไรขาดทุนอยางเปนสาระสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.01 ของอัตราแนวโนมการคารักษาพยาบาลในอนาคตจะเกิดผลกระทบดังนี้
เพิ่มขึ้นรอยละ
0.01
190
1,000

ผลกระทบตอผลรวมของตนทุนบริการและตนทุนดอกเบี้ย
ผลกระทบตอภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน

ลดลงรอยละ
0.0
(150)
(900)

จํานวนเงินของรายการปปจจุบันและ 4 ปยอนหลัง มีดังนี้
โครงการผลประโยชนเกษียณอายุ
20X2
20X1
20X0
20w9
20w8
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน
(22,300) (18,400) (11,600) (10,582) (9,144)
สินทรัพยโครงการ
18,420
17,280
9,200
8,502 10,000
สวนเกิน (สวนขาด)
(3,880) (1,120) (2,400) (2,080)
856
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห นี้ สิ น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ประสบการณ
(1,111)
(768)
(69)
543 (642)
ก า ร ป รั บ ป รุ ง สิ น ท รั พ ย โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ประสบการณ
(300)
1,600 (1,078) (2,890) 2,777
ผลประโยชนคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห นี้ สิ น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ประสบการณ

20X2
7,337

20X1
6,405

20X0
5,439

20w9
4,923

20w8
4,221

(232)

829

490

(174)

(103)

นอกจากนี้กลุมยังไดเขารวมโครงการผลประโยชนของอุตสาหกรรมที่ใหบํานาญซึ่งเชื่อมโยงกับเงินเดือนเดือน
สุดทายและจัดหาเงินทุนโดยเปนการจายเงินเขาสมทบโครงการในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชนที่ตองจายใน
งวดนั้น กลุมบริษัทไมสามารถกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของกลุมหรือตนทุนบริการปจจุบันที่เกี่ยวของ
ได เนื่องจากโครงการดังกลาวคํานวณภาระผูกพันบนพื้นฐานที่แตกตางอยางมากจากเกณฑที่ใชในงบการเงินของ
(กิจการที่เสนอรายงาน)(ใหอธิบายเกณฑดังกลาว) ตามเกณฑนั้น งบการเงินของโครงการดังกลาวจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 20X0 แสดงหนี้สินที่ยังไมจายเขากองทุนเทากับ 27,525 หนี้สินที่ยังไมจายเขากองทุนจะสงผลใหมี
การจายเงินในอนาคตโดยนายจางที่เขารวมโครงการ โครงการนี้มีสมาชิกประมาณ 75,000 ราย โดยที่ 5,000
รายที่เปนพนักงานปจจุบันหรืออดีตพนักงานของ (ชื่อกิจการที่เสนอรายงาน) หรือเปนผูที่พนักงานใหการ
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อุปการะ คาใชจายที่รับรูในงบกําไรชาดทุนซึ่งเทากับเงินสมทบที่ครบกําหนดสําหรับปและไมรวมในจํานวนขางตน
มีจํานวนเทากับ 230 (20X1:215) เงินสมทบในอนาคตของกลุมอาจเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญถากิจการ
อื่นๆถอนตัวจากโครงการนี้
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ภาคผนวก ค.
ตัวอยางการปฏิบัติตามยอหนาที่ 58ก.
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ประเด็น
ยอหนาที่ 58 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับกําหนดเพดานของสินทรัพยผลประโยชนที่รับรูไดดังนี้
58. จํานวนที่กําหนดไดจากยอหนาที่ 54 อาจเปนตัวเลขติดลบ (ซึ่งหมายถึงสินทรัพย) กิจการตองวัดคา
ของสินทรัพยดังกลาวตามมูลคาที่ต่ํากวาระหวางรายการใดรายการหนึ่งดังนี้
58.1 จํานวนที่กําหนดไดจากยอหนาที่ 54 (นั่นคือ สวนเกิน/สวนขาดของโครงการ บวก (หัก) ผล
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมรับรู)
58.2 ผลรวมสุทธิของ
58.2.1 ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่ยังไมไดรับรูและ
ตนทุนบริการในอดีต (ตามยอหนาที่ 92 ถึง 93 และ 96) และ
58.2.2 มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดที่อยูในรูปของเงินที่ไดรับคืนจาก
โครงการ หรือการลดเงินสมทบที่จะจายในอนาคตลง มูลคาปจจุบันดังกลาวกําหนด
โดยใชอัตราคิดลดตามยอหนาที่ 78
หากไมมียอหนาที่ 58ก. (ดูขางลาง) ยอหนาที่ 58.2.1 จะสงผลใหเกิดเหตุการณดังนี้
บางครั้งการชะลอการรับรู ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการคํานวณ
จํานวนเงินที่ระบุตามยอหนาที่ 54 ทําใหตองรับรูผลกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน
ตัวอยางตอไปนี้แสดงผลกระทบของการปฏิบัติตามยอหนาที่ 58 หากไมมียอหนาที่ 58ก. โดยสมมติวานโยบาย
การบัญชีของบริษัทไมรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในชวง และทยอยตัด
จําหนายผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อยูนอกชวง (ที่จริงแลวไมวาจะมีการ
ใชชวงหรือไมนั้นไมสําคัญ ประเด็นเกิดเมื่อมีการชะลอการรับรูตามยอหนาที่ 54)

ตัวอยาง 1
A
ป

สวนเกินของ
โครงการ

1

100

B

C

D = A+C

E = B+C

ผลประโยชนเชิง ผลขาดทุนที่
เศรษฐกิจที่มี
ยังไมรบั รู
(ยอหนาที่ ตามยอหนา
58.2.2)
ที่ 54

ยอหนาที่
54

ยอหนาที่
58.2

100

0

0

0

F = คาที่ต่ํา
กวาระหวาง
D กับ E
เพดานของ
สินทรัพย
ซึ่งหมายถึง
สินทรัพย
ที่รับรู
0

G
ผลกําไร
ที่รับรู
ในปที่ 2

-
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2

70

0

30

100

30

30

30

ณ สิ้นปที่ 1 โครงการมีสวนเกิน 100 (ในคอลัมน A ในตารางขางตน) แตไมมีผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจคงเหลือ
ใหกิจการไมวาจากการไดรับเงินคืนหรือการลดการจายสมทบในอนาคต#ตามเงื่อนไขของโครงการในปจจุบัน
(คอลัมน B) ไมมีผลกําไรขาดทุน ที่ยังไมรับรูตามยอหนาที่ 54 (คอลัมน C) ดังนั้น หากไมมีเพดานของ
สินทรัพย กิจการจะรับรูสินทรัพย 100 ซึ่งเทากับจํานวนเงินที่ระบุตามยอหนาที่ 54 (คอลัมน D) เพดานของ
สินทรัพยตามยอหนาที่ 58 ชวยจํากัดสินทรัพยใหเปน ศูนย (คอลัมน F) อิงกับเงื่อนไขปจจุบันของโครงการ
ในปที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 30 ทําใหสวนเกินลดลง
จาก 100 เปน 70 (คอลัมน A) ซึ่งถูกชะลอการรับรูไวตามยอหนาที่ 54 (คอลัมน C) ดังนั้นหากไมมีเพดานของ
สินทรัพยบริษัทจะรับรู จํานวนเงิน 100 (คอลัมน D) เปนสินทรัพย เพดานของสินทรัพยหากไมมียอหนาที่ 58ก.
จะเทากับ 30 (คอลัมน E) กิจการจะรับรูสินทรัพยจํานวน 30 (คอลัมน F) ซึ่งทําใหเกิดกําไรในงบกําไรขาดทุน
(คอลัมน G) ทั้งที่จริงๆ แลวสวนเกินที่กิจการจะไมไดรับประโยชนเพียงลดลงเทานั้น
ผลกระทบทางตรงขามเกิดขึ้นกับไดกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเชนกัน (ตราบ
เทาที่กําไรดังกลาวลดผลขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมรับรู)
ยอหนาที่ 58ก.
ยอหนาที่ 58ก. หามรับรูผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากตนทุนบริการในอดีตและผลขาดทุน (กําไร) จากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเทานั้น
58ก. การปฏิบัติตามยอหนาที่ 58 ตองไมทําใหกิจการมีผลกําไรจากการรับรูรายการเพียงอยางเดียวซึ่งเปน
ผลมาจากผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยหรือตนทุนบริการในอดีตใน
งวดปจจุบัน หรือมีผลขาดทุนจากการรับรูรายการเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรตาม
คณิตศาสตรประกันภัยในงวดปจจุบัน กิจการจึงตองรับรูรายการภายใตยอหนาที่ 54 ตอไปนี้ทันทีเมื่อ
คํานวณสินทรัพยผลประโยชนตามยอหนาที่ 58.2
(1) ผลขาดทุนตามคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิในงวดปจจุบันและตนทุนบริการในอดีตในงวด
ปจ จุ บั น ส ว นที่ เ กิ น มู ล ค า ป จ จุบั น ของผลประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในย อ หน า ที่ 58.2.2 หาก
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น ผลกําไรตามคณิตศาสตรประกันภัย
สุทธิทั้งหมดในงวดปจจุบันหลังหักตนทุนบริการในงวดปจจุบันตองรับรูทันทีตามยอหนาที่ 54
(2) ผลกําไรตามคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิในงวดปจจุบันหลังหักตนทุนบริการในอดีตในงวด
ปจจุบันสวนที่เกินมูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในยอหนาที่ 58.2.2 หาก
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงหรือลดลง ผลกําไรตามคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิ
ทั้งหมดในงวดปจจุบันหลังหักตนทุนบริการในอดีตในงวดปจจุบันตองรับรูทันทีตามยอหนาที่
54
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ตัวอยาง
ตัวอยางตอไปนี้แสดงผลของการปฏิบัติตามยอหนาที่ 58ก. โดยสมมติเหมือนตัวอยางขางตนวานโยบายการบัญชี
ของบริษัทไมรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในขอบเขต และทยอยตัด
จําหนายผลกําไรขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อยูนอกชวง เพื่อความสะดวกจะไม
คํานึงถึงการตัดจําหนายผลกําไรขาดทุนที่ยังไมรับรูนอกขอบเขตในตัวอยาง
ตัวอยาง 1 (ตอ) – การปรับปรุงเมื่อมีผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและไมมีการ
เปลี่ยนแปลงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู

A

C

D = A+C

E = B+C

ป สวนเกินของ ผลประโยชน ผลขาดทุนที่
โครงการ เชิงเศรษฐกิจที่
ยังไมรบั รู
มี (ยอหนาที่ ตามยอหนา
58.2.2)
ที่ 54

ยอหนาที่
54

ยอหนาที่
58.2

100
70

0
0

1
2

100
70

B

0
0

0
0

F = คาที่ต่ํา
กวาระหวาง
D กับ E
เพดานของ
สินทรัพย ซึ่ง
หมายถึง
สินทรัพย
ที่รับรู
0
0

G
ผลกําไร
ที่รับรู
ในปที่ 2

0

ขอเท็จจริงเปนไปตามตัวอยางที่ 1 กอนหนานี้ การปฏิบัติตามยอหนาที่ 58ก. ทําใหผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มี
ใหกิจการ2ไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 30 จึงรับรู
ทันทีตามยอหนาที่ 54 (คอลัมน D) เพดานของสินทรัพยยังเปนศูนย (คอลัมน F) และไมมีผลกําไรที่ตองรับรู
ผลลัพธที่ไดคือผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 30 รับรูทันทีแตถูกหักกลบ
ดวยการลดลงของผลกระทบตอเพดานของสินทรัพย
สินทรัพยในงบดุลตามยอ
เพดานของสินทรัพย
ผลกระทบตอเพดาน
หนาที่ 54
ของสินทรัพย
(คอลัมน F ขางตน)
(คอลัมน D ขางตน)
ป1
100
(100)
0
ป2
70
(70)
0
กําไร (ขาดทุน)
(30)
30
0

2

คําวาผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีการใหกิจการใชเพื่อหมายความถึงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีคุณสมบัติใหรบั รูตามยอ
หนาที่ 58.2.2
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จากตัวอยางขางตนมูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการไมเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามยอ
หนาที่ 58 ก. มีความซับซอนขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีให
กิจการ ดังตัวอยางตอไป
ตัวอยาง 2 – การปรับปรุงเมื่อมีผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่มีลดลง

A
ป สวนเกินของ
โครงการ

1
2

60
25

B

C

D = A+C

E = B+C

ผลประโยชน ผลขาดทุนที่
เชิงเศรษฐกิจ ยังไมรับรูตาม
ที่มี ยอหนาที่ 54
(ยอหนาที่
58.2.2)
30
40
20
50

ยอหนาที่
54

ยอหนาที่
58.2

100
75

70
70

F = คาที่ต่ํา
กวาระหวาง
D กับ E
เพดานของ
สินทรัพย ซึ่ง
หมายถึง
สินทรัพย
ที่รับรู
70
70

G
ผลกําไร
ที่รับรู
ในปที่ 2

0

ณ สิ้นปที่ 1 โครงการมีสวนเกิน 60 (ในคอลัมน A) และผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการ 30 (คอลัมน
B) ผลขาดทุนที่ยังไมรับรู 40 ตามยอหนาที่ 543 (คอลัมน C) ดังนั้น หากไมมีเพดานของสินทรัพย กิจการจะ
รับรูสินทรัพย 100 (คอลัมน D) แตเพดานของสินทรัพยจํากัดสินทรัพยใหเปน 70 (คอลัมน F)
ในปที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 35 จึงทําใหสวนเกิน
ลดลงจาก 60 เปน 25 (คอลัมน A) ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการลดลง 10 จาก 30 เปน 20
(คอลัมน B) จากการปฏิบัติตามยอหนาที่ 58ก. ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
จํานวน 35 วิเคราะหไดดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เทากับการลดลงของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 10
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกินกวาการลดลงของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 25

3

การใชยอหนาที่ 58ก ทําใหมีการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยบางสวนถูกชะลออกไปตามยอ

หนาที่ 54 และสงผลใหถูกรวมในการคํานวณเพดานของสินทรัพย ตัวอยางเชน ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสะสมที่ยังไมรับรู(ซึ่งไดสะสมเพิ่มในขณะที่จํานวนเงินตามยอหนาที่ 58.2 ยังต่ํากวาจํานวนเงินตามยอหนาที่ 54) จะไมถูก
รับรูทันทีเมื่อจํานวนเงินตามยอหนาที่ 58.2 เริ่มต่ํากวา ในทางตรงกันขาม การรับรูจํานวนดังกลาวจะยังคงถูกชะลอออกไปตามนโยบาย
การบัญชีของกิจการ ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูสะสมในตัวอยางนี้คือผลขาดทุนซึ่งถูกชะลอการรับรูถึงแมไดใชยอหนาที่ 58 ก. แลว
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ตามยอหนาที่ 58ก. ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 25 รับรูทันทีตามยอ
หนาที่ 54 (คอลัมน D) ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ลดลง 10 รวมอยูในผลขาดทุนสะสมที่ยังไมรับรูซึ่งเพิ่มขึ้น
เปน 50 (คอลัมน C) เพดานของสินทรัพยจึงยังคงเทากับ 70 (คอลัมน E) และไมมีผลกําไรที่รับรู
ผลลัพธที่ไดคือผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 25 ใหรับรูทันที แตถูกหัก
กลบดวยผลกระทบของเพดานของสินทรัพยที่ลดลง

ป1
ป2
กําไร (ขาดทุน)

สินทรัพยในงบดุลตามยอ
หนาที่ 54
(คอลัมน D ขางตน)
100
75
(25)

ผลกระทบตอเพดาน
ของสินทรัพย

เพดานของสินทรัพย
(คอลัมน F ขางตน)

(30)
(5)
25

70
70
0

ตัวอยาง3 – การปรับปรุงเมื่อมีผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่มีใหกิจการลดลง

A

B

C

D = A+C

E = B+C

ป สวนเกินของ ผลประโยชน ผลขาดทุนที่
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ
ยังไมรบั รู
ที่มี
ตามยอ
(ยอหนาที่ หนาที่ 54
58.2.2)
1
60
30
40
2
110
25
40

ยอหนาที่
54

ยอหนาที่
58.2

100
150

70
65

F = คาที่ต่ํา
กวาระหวาง
D กับ E
เพดานของ
สินทรัพย ซึ่ง
หมายถึง
สินทรัพย
ที่รับรู
70
65

G
ผลกําไร
ที่รับรู
ในปที่ 2

(5)

ณ สิ้นปที่ 1 โครงการมีสวนเกิน 60 (ในคอลัมน A) และผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการมีจํานวน 30
(คอลัมน B) ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูมีจํานวน 40 ตามยอหนาที่ 54 (คอลัมน C) ซึ่งเกิดกอนที่เพดานของ
สินทรัพยผลกระทบใด ๆ ดังนั้น หากไมมีเพดานของสินทรัพย กิจการจะรับรูสินทรัพย 100 (คอลัมน D)
เพดานของสินทรัพยจํากัดสินทรัพยใหเปนเพียง 70 (คอลัมน F)
ในปที่ 2 โครงการมีผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 50 ทําใหสวนเกินเพิ่มขึ้นจาก 60
เปน 110 (คอลัมน A) ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการลดลง 5 (คอลัมน B) การปฏิบัติตามยอหนาที่
58ก. ไม มี ก ารเพิ่ ม ของผลประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ มี ใ ห กิ จ การ ดั ง นั้ น ผลกํ า ไรจากการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย 50 (คอลัมน D) จึงรับรูทันทีตามยอหนาที่ 54 และผลขาดทุนสะสมที่ยังไมรับรูตามยอ
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หนาที่ 54 ยังเทากับ 40 (คอลัมน C) เพดานของสินทรัพยลดลงเปน 65 เพราะการลดลงของประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ ซึ่งการลดลงนั้นไมใชผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามที่มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้กําหนดไวจึงไมสามารถชะลอการรับรูได
ผลลัพธที่ไดผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 50 ใหรับรูทันที แตหักกลบดวย
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นที่มากกวา

ป1
ป2
กําไร (ขาดทุน)

สินทรัพยในงบดุลตามยอหนาที่
54 (คอลัมน D ขางตน)
100
150
50

ผลกระทบตอเพดาน
ของสินทรัพย
(30)
(85)
(55)

เพดานของสินทรัพย
(คอลัมน F ขางตน)
70
65
(5)

ในตัวอยางที่ 2 และ 3 ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการลดลง อยางไรก็ดี ตัวอยางที่ 2 ไมมีการรับรูผล
ขาดทุนขณะที่ตัวอยางที่ 3 รับรูผลขาดทุน ผลแตกตางของแนวปฏิบัติเชนนี้สอดคลองกับแนวปฏิบัติตอการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีอยูกอนใชยอหนาที่ 58ก. ของยอหนาที่ 58ก. มี
วัตถุประสงคเพียงเพื่อปองกันการรับรูผลกําไร (ขาดทุน) จากตนทุนบริการในอดีตหรือผลขาดทุน (กําไร) จาก
การประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ผลลัพธอื่นของการชะลอการรับรูและเพดานของสินทรัพยไม
เปลี่ยนแปลงจากการใชยอหนาที่ 58ก.
ตัวอยาง 4 – การปรับปรุงในงวดที่เพดานของสินทรัพยโครงการไมมีผลกระทบแลว

A

B

C

D = A+C

E = B+C

ป สวนเกินของ ผลประโยชน ผลขาดทุนที่
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ
ยังไมรบั รู
ที่มี
ตามยอ
(ยอหนาที่ หนาที่ 54
58.2.2)
1
60
25
40
2
(50)
0
115

ยอหนาที่
54

ยอหนาที่
58.2

100
65

65
115

F = คาที่ต่ํา
กวาระหวาง
D กับ E
เพดานของ
สินทรัพย ซึ่ง
หมายถึง
สินทรัพย
ที่รับรู
65
65

G
ผลกําไร
ที่รับรู
ในปที่ 2

0

ณ สิ้นปที่ 1 โครงการมีสวนเกิน 60 (ในคอลัมน A) และผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการจํานวน 25
(คอลัมน B) ผลขาดทุนที่ยังไมรับรู 40 ตามยอหนาที่ 54 (คอลัมน C) ที่เกิดขึ้นกอนคํานึงถึงเพดานของ
สินทรัพย ดังนั้น หากไมมีเพดานของสินทรัพย กิจการจะรับรูสินทรัพย 100 (คอลัมน D) เพดานของสินทรัพย
ชวยจํากัดสินทรัพยใหเปน 65 (คอลัมน F)
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ในปที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 110 ทําใหสวนเกินลดลงจาก 60
เปนสวนขาด 50 (คอลัมน A) ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการลดลงจาก 25 เปน 0 (คอลัมน B) เพื่อ
การปฏิบัติตามยอหนาที่ 58 ก. กิจการตองคํานวณวาผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
เกิดขึ้นเทาใดในขณะที่สินทรัพยตามโครงการผลประโยชนคํานวณตามยอหนาที่ 58.2 เมื่อสวนเกินกลายเปน
สวนขาด จํานวนเงินที่คํานวณตามยอหนาที่ 54 จะต่ํากวายอดรวมสุทธิตามยอหนาที่ 58.2 ดังนั้น ผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพยตามโครงการผลประโยชนคํานวณ
ตามยอหนาที่ 58.2 จึงเทากับเปนผลขาดทุนที่ไปลดสวนเกินใหเปนศูนย(ซึ่งเทากับ 60) ผลขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยวิเคราะหไดดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนคํานวณ
ตามยอหนาที่ 58 ข เกิดจาก
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เทากับการลดลงของผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ
25
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกินกวาการลดลงของผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ
35
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพยตามโครงการ
ผลประโยชนคํานวณ
60
ตามยอหนาที่ 54
50
รวมผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
110

ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 58ก. ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 35 รับรูทันที
ตามย อ หน า ที่ 54 (คอลั ม น D) ผลขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย จํ า นวน 75
(25+50) รวมอยูในผลขาดทุนสะสมที่ยังไมรับรูซึ่งเพิ่มขึ้นเปน 115 (คอลัมน C) จํานวนเงินที่คํานวณตามยอ
หนาที่ 54 กลายเปน 65 (คอลัมน D) และตามยอหนาที่ 58.2 กลายเปน 115 (คอลัมน E) สินทรัพยที่รับรูเปน
จํานวนที่ต่ํากวาระหวางสองจํานวนจึงเทากับ 65 (คอลัมน F) และไมมีผลกําไรที่ตองรับรู (คอลัมน G)
ผลลัพธที่ไดคือผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 35 ใหรับรูทันที แตหักกลบดวย
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพยที่ลดลง

ป1
ป2
กําไร (ขาดทุน)

สินทรัพยในงบดุลตามยอหนาที่
54 (คอลัมน D ขางตน)
100
65
(35)

ผลกระทบตอเพดาน
ของสินทรัพย
(35)
0
35

เพดานของสินทรัพย
(คอลัมน F ขางตน)
65
65
0

ขอสังเกต
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1. การปฏิบัติตามยอหนาที่ 58ก. ในสถานการณที่มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการ
เพิ่มขึ้น ตองระลึกวามูลคาปจจุบันของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีอยูตองไมเกินสวนเกินของโครงการ
2. ในทางปฏิบัติ การปรับปรุงผลประโยชนใหดีขึ้นทําใหเกิดตนทุนบริการในอดีตและการเพิ่มเงินสมทบที่คาดไว
ในอนาคตเนื่องจากตนทุนบริการปจจุบันที่เพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไป การเพิ่มขึ้นของเงินสมทบที่คาดไวในอนาคต
อาจเพิ่มผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการในรูปของการลดการจายสมทบในอนาคต การหามการรับรู
กําไรที่เปนผลจากตนทุนบริการในอดีตในงวดปจจุบันนั้น ไมไดหามการรับรูผลกําไรเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของผลประโยชนเ ชิ งเศรษฐกิ จ ในทํ านองเดี ย วกั น การเปลี่ย นแปลงขอ สมมติใ นการประมาณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยที่ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยอาจเพิ่มเงิน
สมทบที่คาดไวในอนาคต และผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีใหกิจการในรูปของการลดลงของเงินสมทบที่คาด
ไวในอนาคต การหามรับรูผลกําไรเพียงเพราะเกิดผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรในงวด
ปจจุบันไมเปนการหามการรับรูผลกําไรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
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