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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุ 
 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชเมื่อมีการจัดทํางบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ    

2. บางครั้ง โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ มีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน  โครงการเงินบํานาญ โครงการ
เกษียณอายุ หรือโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือวาโครงการ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเปนหนวยงานหนึ่งที่นําเสนอรายงานแยกตางหากจากงบการเงินของนายจาง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นทุกฉบับใหนํามาใชกับงบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ตราบ
ใดที่ยังไมขัดกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพื่อเสนอตอ
ผูเขารวมโครงการทั้งกลุม   ทั้งน้ีไมไดใชเพื่อรายงานเสนอตอผูเขารวมโครงการเปนรายบุคคลเกี่ยวกับสิทธิ
ที่มีในผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ    

4.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  เปนมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการกําหนด
ตนทุนของผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุในงบการเงินของนายจางที่มีโครงการดังกลาว  ดังนั้นมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้จึงชวยเสริมใหมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสมบูรณขึ้น 

5.  โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุอาจเปน โครงการสมทบเงิน หรือโครงการผลประโยชน  กิจการหลาย
แหงอาจจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหาก ซ่ึงอาจแยกเปนนิติบุคคล  และอาจมีทรัสตี หรือไมก็ได   มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชโดยไมคํานึงวากิจการมีการจัดตั้งเปนกองทุนหรือมีทรัสตี หรือไม 

6.  โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่นําสินทรัพยไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ใหใชการบัญชีและการ
จายเงินเขากองทุนเชนเดียวกับโครงการที่ดําเนินการจัดการการลงทุนเอง ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้  เวนแตวาสัญญาที่ทําไวกับบริษัทประกันภัยทําในนามของผูเขารวมโครงการคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะหรือกลุมของผูเขารวมโครงการ และภาระผูกพันในผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุอยูในความ
รับผิดชอบของบริษัทประกันภัยแตผูเดียว 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1 ถึง 37 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือ
เปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีท่ี
ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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7.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชปฏิบัติกับผลประโยชนของการจางงานในรูปแบบอื่น เชน  เงินชดเชยจากการ
เลิกจางงาน ขอตกลงการผอนจายคาตอบแทน ผลประโยชนการลาพักตามอายุงาน โครงการเกษียณอายุงาน
กอนกําหนดที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษหรือโครงการเลิกจางแรงงานสวนเกิน โครงการสุขภาพและสวัสดิการ 
โครงการโบนัส  รวมทั้งโครงการกองทุนประกันสังคมที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ 

คํานิยาม 
8.  คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

โครงการผลประโยชน เมื่ อ
เกษียณอายุ 

หมายถึง ขอตกลงที่กิจการจะใหผลประโยชนแกลูกจางเมื่อส้ินสุด
หรือภายหลังส้ินสุดการจาง ไมวาจะจายเปนเงินรายป
หรือเปนเงินกอน  เมื่อผลประโยชนหรือเงินสมทบนั้น
สามารถกําหนดและประมาณไดลวงหนากอนการ
เกษียณอายุ โดยมีเอกสารประกอบหรือตามวิธีปฏิบัติ
ของกิจการ 

โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “โครงการ
สมทบเงิน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุซ่ึงผลประโยชนที่
จายเม่ือเกษียณอายุกําหนดจากสวนที่ถือเปนเงินสมทบ
และรายไดจากการนําเงินนั้นไปลงทุน  

โ ค ร ง ก า ร ผ ลป ร ะ โ ย ช น ที่
กําหนดไว (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 
“โครงการผลประโยชน”) 

หมายถึง โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุซ่ีงผลประโยชน
เมื่อเกษียณอายุกําหนดโดยอางอิงจากเกณฑคาจางของ
ลูกจางที่ไดรับและ/หรืออายุงานของลูกจาง 

การโอนสินทรัพยไปยังกองทุน หมายถึง การโอนสินทรัพยไปยังกองทุนแยกจากกิจการของ
นายจาง เพื่อใหกองทุนสามารถจายเงินตามภาระผูกพัน
ในอนาคตตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 

   
ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คําศัพทตอไปนี้ใหใชตามความหมาย ดังนี้ 
 
ผูเขารวมโครงการ หมายถึง สมาชิกของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุหรือ

บุคคลอื่นที่มีสิทธิไดรับผลประโยชนภายใตโครงการ 
สินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจาย
เปนผลประโยชน 

หมายถึง สิ น ท รั พ ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร หั ก ด ว ย ห นี้ สิ น ทั้ ง ส้ิ น
นอกเหนือจากมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ตามสัญญา 

มูลคาปจจุบันตามหลักคณิต 
ศาสตรประกันภัยของจํานวน
เ งิ น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น เ มื่ อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไว 

หมายถึง มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายจาก
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุใหแกลูกจาง
ปจจุบัน หรืออดีตลูกจางซ่ึงไดใหบริการแกกิจการ 
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ผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิ
ข าด (ตามภาร ะผู กพั น ใน
สัญญาจาง) 

หมายถึง ผลประโยชนหรือสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุโดยไมขึ้นกับเงื่อนไขการ
จางงานตอเนื่อง 

 

9.  โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุบางโครงการจะมีผูใหการสนับสนุนอ่ืนนอกเหนือจากนายจาง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชกับงบการเงินตามโครงการดังกลาวดวย 

10.  โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุสวนใหญกําหนดขึ้นจากขอตกลงอยางเปนทางการ  บางโครงการไม
มีขอตกลงอยางเปนทางการแตมีภาระผูกพันซ่ึงนายจางเปนผูกําหนดวิธีปฏิบัติ ในขณะที่บางโครงการ
อนุญาตใหนายจางจํากัดภาระผูกพันภายใตโครงการไดซ่ึงปกตินายจางจะยกเลิกโครงการไดยากหากยังมี
ลูกจางอยู  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ 

11.  โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุหลายโครงการไดจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหากเพื่อรับเงินสมทบ
และจายเงินผลประโยชน  กองทุนดังกลาวนี้อาจมีการบริหารสินทรัพยของกองทุนโดยคณะบุคคลอิสระ ใน
บางประเทศเรียกคณะบุคคลเหลานี้วา ทรัสตี  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวาทรัสตีเพื่ออธิบายถึงคณะ
บุคคลเหลานี้ โดยไมคํานึงวามีการจัดตั้งกองทุนหรือไม 

12.  โดยปกติ โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะหมายถึงโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน 
ซ่ึงแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ แตบางโครงการที่จัดตั้งขึ้นจะเปนโครงการแบบผสมทั้งสองลักษณะ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือวาโครงการแบบผสมดังกลาวเปนโครงการผลประโยชน 

 

โครงการสมทบเงิน 
13.  งบการเงินของโครงการสมทบเงินตองมีงบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน 

และคําอธิบายนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน 

14.  ภายใตโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตของผูเขารวมโครงการจะกําหนดจากจํานวน
เงินสมทบที่นายจาง ผูเขารวมโครงการ หรือทั้งสองฝายจาย รวมทั้งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและรายได
จากการลงทุนของกองทุน ภาระผูกพันของนายจางจะหมดไปเมื่อจายเงินสมทบเขากองทุน ถึงแมวาจะมี
การใชคําแนะนําของนักคณิตศาสตรประกันภัย ในการประมาณการผลประโยชนในอนาคตที่อาจจะไดรับ
ซ่ึงขึ้นอยูกับเงินสมทบที่จายในปจจุบันและจํานวนที่แปรผันตามเงินสมทบที่ตองจายในอนาคตและรายได
จากการลงทุน แตโดยปกติมิไดมีขอกําหนดใหตองใชคําแนะนําของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

15.  ผูเขารวมโครงการใหความสนใจกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากจํานวน
ของผลประโยชนในอนาคต   ผูเขารวมโครงการสนใจที่จะทราบวาไดมีการรับเงินสมทบและมีวิธีการ
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ควบคุมที่เหมาะสมหรือไมเพื่อเปนการปกปองสิทธิของผูรับผลประโยชน    สวนนายจางสนใจการ
ดําเนินงานที่เปนธรรมและความมีประสิทธิภาพของโครงการ 

16.  การรายงานของโครงการสมทบเงินมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเปนรายงวดเกี่ยวกับโครงการ และผลการ
ดําเนินงานจากการลงทุนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การเสนองบการเงินควรรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
16.1 คําอธิบายกิจกรรมที่สําคัญในแตละงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการ 

สมาชิกภาพ ระยะเวลาและเงื่อนไขตางๆ 
16.2 งบที่แสดงรายการและผลการดําเนินงานของการลงทุนในแตละงวด และฐานะการเงินของโครงการ ณ 

วันสิ้นงวด และ 
16.3 คําอธิบายนโยบายการลงทุน 
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โครงการผลประโยชน 
17.  งบการเงินของโครงการผลประโยชนตองรายงานโดยมีงบใดงบหนึ่งดังนี้ 

17.1 งบที่แสดงถึงรายการทุกขอตอไปนี้ 
17.1.1 สินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน 
17.1.2 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อ

เกษียณอายุตามสัญญา โดยแยกระหวางสวนท่ีเปนผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด 
และสวนที่มิใชผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด 

17.1.3 สวนเกินหรือสวนขาดของโครงการผลประโยชน 
17.2 งบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยรวมถึงรายการขอใดขอหนึ่ง

ตอไปนี้ 
17.2.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปดเผยมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

ของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว โดยแยกระหวางสวนที่
เปนผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด และสวนที่มิใชผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด   

17.2.2 การอางอิงถึงที่มาของขอมูลในรายงานการคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัย 
 

ถาการกําหนดมูลคาดวยหลักคณิตศาสตรประกันภัยไมไดจัดทํา ณ วันที่ในงบการเงิน จะตองใชการ
กําหนดมูลคาครั้งลาสุดเปนเกณฑ และเปดเผยวันที่ที่ไดมีการกําหนดมูลคานั้น 

 
18.  เพื่อวัตถุประสงคของยอหนาที่ 17  มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว จะตองคํานวณจากผลประโยชนตามที่สัญญาไวภายใต
เงื่อนไขโครงการเกี่ยวกับบริการของพนักงานจนถึงวันที่ปจจุบัน โดยใชระดับเงินเดือนปจจุบันหรือ
ระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว อยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งเปดเผยเกณฑที่ใช   และจะตองเปดเผย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของขอสมมติการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่มี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวดวย 

19.  งบการเงินตองอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวกับสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปน
ผลประโยชน และตองอธิบายนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุนของผลประโยชนตามที่สัญญาไว 

20.  ภายใตโครงการผลประโยชน การจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวขึ้นอยูกับฐานะการเงิน
ของโครงการและความสามารถของผูจายเงินสมทบในอนาคตใหแกโครงการ ทั้งนี้ รวมถึงผลการ
ดําเนินงานในการลงทุนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโครงการ 
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21.  โครงการผลประโยชนจําเปนตองไดรับคําแนะนําจากนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ 
เพื่อประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานขอสมมติที่ใชในการคํานวณ และใหขอแนะนํา
เก่ียวกับระดับของจํานวนเงินสมทบที่นําสงในอนาคต 

22.  การรายงานของโครงการผลประโยชนมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเปนรายงวด เก่ียวกับทรัพยากรทาง
การเงินและกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ซ่ึงเปนประโยชนในการประเมินความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่
สะสมไวและผลประโยชนของโครงการในแตละชวงเวลา   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวการเสนองบ
การเงินควรรวมถึงทุกเรื่องดังตอไปนี้ 
22.1  คําอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่สําคัญในแตละงวด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่

เก่ียวของกับโครงการ สมาชิกภาพ ระยะเวลา และเงื่อนไข 
22.2  งบที่รายงานรายการคา ผลการดําเนินงานของการลงทุนในแตละงวด   และฐานะการเงินของ

โครงการ ณ วันสิ้นงวด 
22.3  ขอมูลเก่ียวกับคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งแสดงเปนสวนหนึ่งของงบการเงินหรือแยกแสดงเปน

รายงานตางหาก 
22.4  คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 

 
มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว 

23.  มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายจากโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุอาจคํานวณและ
รายงานโดยใชระดับเงินเดือนปจจุบัน หรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการ   จนถึงวันที่ผูเขารวมโครงการ
ออกจากงาน 

24.  เหตุผลที่ใชแนวคิดเงินเดือนปจจุบันในการคํานวณ มีดังนี้ 
24.1 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญา

ไวเปนผลรวมของจํานวนเงินที่จัดสรรใหแกผูเขารวมโครงการแตละคนในปจจุบัน สามารถคํานวณได
อยางมีหลักเกณฑชัดเจนกวาการใชระดับเงินเดือนที่ประมาณการ  เนื่องจากใชขอสมมตินอยกวา 

24.2  ผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จะเปนภาระผูกพันของโครงการ เมื่อมี
การเพิ่มเงินเดือน และ 

24.3 มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่
สัญญาไวโดยใชระดับเงินเดือนปจจุบันโดยทั่วไปใกลเคียงกับจํานวนเงินที่ตองจาย เมื่อเกิดกรณีการ
เลิกจางหรือเลิกโครงการดังกลาว 

25.  เหตุผลที่ใชแนวคิดเงินเดือนที่ประมาณการในการคํานวณ มีดังนี้ 
25.1  ขอมูลทางการเงินควรจัดทําโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง โดยไมตองคํานึงถึงขอสมมติและ

การประมาณการที่ตองใช 
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25.2  ภายใตแผนการจายเงินสุดทาย ผลประโยชนจะกําหนดโดยอางอิงกับเงินเดือน ณ วันที่เกษียณอายุ
หรือใกลวันที่เกษียณอายุ  ดังน้ัน จึงตองมีการประมาณจํานวนเงินเดือน ระดับเงินสมทบ และอัตรา
ผลตอบแทน และ  

25.3  การไมประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การจายเงินเขากองทุนสวนใหญไดมาจากการประมาณการ
เงินเดือน อาจเปนผลใหรายงานแสดงวามีการจายเงินเขากองทุนมากเกินไปอยางเดนชัดทั้งที่
โครงการนั้นไมไดมีการจายเงินเขากองทุนมากเกินไป หรือในรายงานแสดงวามีการโอนสินทรัพยไป
ยังกองทุนอยางเพียงพอทั้งที่โครงการนั้นขาดเงินทุน 

26.  มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวที่
กําหนดจากฐานเงินเดือนปจจุบันจะตองมีการเปดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาระ
ผูกพันของผลประโยชนที่มีอยู ณ วันที่ในงบการเงิน    มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวที่ใชฐานเงินเดือนที่ประมาณการจะตองมีการ
เปดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานะของภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นตามเกณฑการ
ดําเนินงานตอเนื่อง ซ่ึงโดยปกติใชเปนเกณฑในการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน  นอกจากการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่
สัญญาไวแลว ยังอาจตองมีคําอธิบายที่เพียงพอเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนถึงเนื้อหาเก่ียวกับมูลคา
ปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว 
คําอธิบายเชนวานั้นอาจอยูในรูปของขอมูลเก่ียวกับการจายเงินเขากองทุนในอนาคตใหเพียงพอตามที่
วางแผนไว และนโยบายของการจายเงินเขากองทุนตามเกณฑการประมาณการเงินเดือน  ขอมูลเหลานี้อาจ
รวมอยูในงบการเงินหรือในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

 ความถี่ของการกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
27.  ในหลายประเทศการกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะทําไมบอยกวาทุกๆ 3 ป หากมิไดมี

การกําหนดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันจัดทํางบการเงิน ใหใชการกําหนดมูลคาตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยครั้งลาสุดที่มี พรอมทั้งเปดเผยวันที่ที่ไดมีการกําหนดมูลคาครั้งลาสุดนั้น 

 

เนื้อหาในงบการเงิน 
28.  สําหรับโครงการผลประโยชน  การนําเสนอขอมูลจะอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปน้ี ซ่ึงแตละ

รูปแบบสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของวิธีปฏิบัติในการเปดเผยและนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
28.1  ในงบการเงินใหรวมงบที่แสดงใหเห็นถึงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน มูลคา

ปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว 
และผลของจํานวนสวนเกินหรือสวนขาดของโครงการผลประโยชน  งบการเงินของโครงการยัง
ประกอบดวยงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชน
เมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไว งบการเงินยังอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยแนบไป
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ดวยเพื่อเปนการใหขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของ
จํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว 

28.2  งบการเงินซ่ึงประกอบดวยงบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน  มูลคาปจจุบันตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวจะเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยแนบไปดวย
เพื่อเปนการใหขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวน
เงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไว และ 
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28.3  งบการเงินซ่ึงรวมงบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน  โดยมีรายงานของนักคณิตศาสตร
ประกันภัยซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไวแยกแสดงตางหาก 

 
ในแตละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานของผูบริหารหรือกรรมการ   และรายงาน
การลงทุนแนบมากับงบการเงินดวย 

 
29.  ผูที่เห็นดวยกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตามยอหนาที่  28.1 และ 28.2  เชื่อวาขอมูลเก่ียวกับจํานวน

เงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุและขอมูลอ่ืนที่นํามาแสดงในลักษณะนั้นจะชวยใหผูใชงบการเงินสามารถ
ประเมินสถานะปจจุบันของโครงการและความนาจะเปนที่โครงการนั้นจะทําตามภาระผูกพันได  นอกจากนี้ 
ยังเชื่อวางบการเงินตองมีความสมบูรณในตัวเองโดยไมตองอาศัยงบประกอบแตอยางใด  อยางไรก็ตาม มี
บางทานเชื่อวารูปแบบที่แสดงตามยอหนาที่ 28.1 อาจแสดงวามีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแลว โดยที่มูลคา
ปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวยังไมมี
คุณลักษณะของการเปนหนี้สินครบทุกรายการ 

30.  ผูที่เห็นดวยกับรูปแบบที่แสดงตามยอหนาที่  28.3  เชื่อวามูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไวตองไมรวมอยูในงบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไว
สําหรับจายเปนผลประโยชนตามรูปแบบในยอหนาที่ 28.1 หรือแมแตการเปดเผยไวในหมายเหตุตาม
รูปแบบในยอหนาที่ 28.2   เนื่องจากจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับสินทรัพยของโครงการโดยตรง ซ่ึงการ
เปรียบเทียบในลักษณะดังกลาวอาจไมเหมาะสม บุคคลเหลานี้ยังโตแยงวานักคณิตศาสตรประกันภัยไม
จําเปนตองเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไวกับราคาตลาดของเงินลงทุน แตอาจประเมินมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนแทน   เพราะฉะนั้นผูที่เห็นดวยกับรูปแบบที่แสดงตามยอหนาที่ 28.3 จึงเชื่อ
วาการเปรียบเทียบขอมูลในลักษณะดังกลาวไมนาจะสะทอนใหเห็นถึงการประเมินผลโดยรวมของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยเกี่ยวกับโครงการและอาจกอใหเกิดการเขาใจผิดได  บางคนยังเชื่อดวยวาแมวามี
การแสดงตัวเลขจํานวนเงินก็ตาม ขอมูลที่เก่ียวกับจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว
ควรแสดงไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัยแยกตางหากเทานั้นเนื่องจากสามารถมีคําอธิบายอยาง
เหมาะสม  

31.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เห็นดวยกับความเห็นที่วาใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุตามที่สัญญาไวในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนรายงานแยกตางหาก  แตไมเห็น
ดวยกับขอโตแยงเรื่องการแสดงจํานวนมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ได
สัญญาไวคิดตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงเห็นดวยกับรูปแบบที่
แสดงตามยอหนาที่ 28.1 และยอหนาที่ 28.2  และเห็นดวยกับรูปแบบการเปดเผยขอมูลตามยอหนา 
28.3 ถาหากงบการเงินนั้นมีการอางอิงและมีรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยแสดงถึงขอมูล



มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 
 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
   12 
 

เก่ียวกับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไวคิดตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย 

 
โครงการทั้งหมด 
 การกําหนดมูลคาสินทรัพยของโครงการ 
32.  เงินลงทุนของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตองแสดงดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีของตรา

สารในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมคือราคาตลาด  หากเงินลงทุนของโครงการซึ่งถือไว
และไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมได ใหเปดเผยเหตุผลของการไมไดใชมูลคายุติธรรม 

33.  ในกรณีของตราสารในความตองการของตลาดโดยปกติมูลคายุติธรรมคือราคาตลาด เพราะการใชราคา
ตลาดไดรับการพิจารณาวาเปนตัววัดที่มีประโยชนสูงสุดของตราสาร ณ วันจัดทํางบการเงิน  และยังมี
ประโยชนตอการวัดผลการดําเนินงานของการลงทุนในแตละงวด ในกรณีของตราสารที่ระบุมูลคาไถถอน
คงที่ และตราสารเหลานั้นไดมาเพื่อรองรับใหสัมพันธกับภาระผูกพันของโครงการ หรือเพื่อหนี้สินใดที่ระบุ
ได อาจแสดงราคาที่กําหนดจากมูลคาไถถอนขั้นสุดทาย โดยสมมุติวาอัตราผลตอบแทนคงที่จนถึงวันครบ
กําหนด  ในกรณีที่เงินลงทุนของโครงการซึ่งถือไวและไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมได เชน ความเปน
เจาของทั้งหมดของกิจการ ใหเปดเผยเหตุผลของการไมไดใชมูลคายุติธรรม  ในกรณีที่เงินลงทุนของ
โครงการแสดงดวยมูลคาอ่ืนที่มิใชราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรม โดยทั่วไปจะตองเปดเผยใหทราบถึง
มูลคายุติธรรม  ทั้งนี้ สินทรัพยตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานของกองทุน จะตองถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่เก่ียวของ 

 
 การเปดเผยขอมูล 
34.  งบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ไมวาจะเปนโครงการผลประโยชนหรือโครงการ

สมทบเงิน จะตองประกอบดวยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 
34.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน 
34.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
34.3 คําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการในระหวางงวด 

35.  งบการเงินของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตองประกอบดวยรายการทุกขอดังตอไปนี้ (ถามี) 
35.1 งบแสดงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยเปดเผย 

35.1.1  สินทรัพย ณ วันสิ้นงวด พรอมการจัดประเภทอยางเหมาะสม 
35.1.2  เกณฑการกําหนดมูลคาสินทรัพย 
35.1.3  รายละเอียดของเงินลงทุนแตละรายการ ที่มีจํานวนเงินเกินกวารอยละ 5 ของสินทรัพย

สุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน หรือที่เกินกวารอยละ 5 ของตราสารแตละประเภท
หรือแตละชนิด 

35.1.4  รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจาง 



มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 
 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
   13 
 

35.1.5  หนี้สินอ่ืนนอกเหนือจากมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว 

35.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชน โดยแสดง 
35.2.1 เงินสมทบของนายจาง 
35.2.2 เงินสมทบของลูกจาง 
35.2.3 รายไดจากการลงทุน เชน ดอกเบี้ย และ เงินปนผล 
35.2.4 รายไดอ่ืน 
35.2.5 ผลประโยชนที่จายหรือคางจาย (ใหเปดเผยแยกเปนแตละรายการและจํานวนรวม เชน  

ผลประโยชนที่จายหรือคางจายเนื่องจาก เกษียณอายุ ตาย และทุพพลภาพ   )   
35.2.6 คาใชจายในการบริหาร 
35.2.7 คาใชจายอื่น 
35.2.8 ภาษีเงินได   
35.2.9 ผลกําไรและผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน 
35.2.10 การรับโอนและการโอนออกไปโครงการอื่น 

35.3  คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพยไปยังกองทุน  
35.4  สําหรับโครงการผลประโยชน มูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว (โดยอาจแยกระหวางผลประโยชนที่ไดรับเปนสิทธิขาด
และที่ยังไมไดรับเปนสิทธิขาด) จะตองคํานวณจากผลประโยชนตามที่สัญญาไวภายใตเงื่อนไข
โครงการจากการใหบริการจนถึงวันที่ปจจุบันและใชระดับเงินเดือนปจจุบันหรือระดับเงินเดือนที่
ประมาณการไวอยางใดอยางหน่ึง ขอมูลนี้อาจรวมอยูในรายงานของนักคณิตศาสตรประกันภัยที่
แนบมาดวย เพื่อใชอานรวมกับกับงบการเงินที่เก่ียวของ 

35.5  สําหรับโครงการผลประโยชน จะตองมีคําอธิบายขอสมมติที่สําคัญเก่ียวกับคณิตศาสตรประกันภัย
และวิธีการที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของจํานวนเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว 

36.  รายงานของโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตองประกอบดวยคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ ซ่ึงจะจัดทํา
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินหรือจัดทําเปนรายงานแยกตางหากก็ได โดยอาจมีรายการดังตอไปนี้ 
36.1 ชื่อของนายจางและกลุมของลูกจางที่ครอบคลุมถึง 
36.2 จํานวนของผูเขารวมโครงการที่จะไดรับผลประโยชน  และจํานวนของผูเขารวมโครงการอื่นๆ โดยมี

การจัดประเภทอยางเหมาะสม 
36.3 ประเภทของโครงการวาเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน 
36.4 คําอธิบายวาผูเขารวมโครงการมีการจายเงินสมทบใหโครงการหรือไม   
36.5 คําอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุตามที่ไดสัญญาไวใหแกผูเขารวมโครงการ 
36.6 คําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ของการสิ้นสุดโครงการ 
36.7 รายการเปลี่ยนแปลงตามยอหนาที่  36.1-36.6 ระหวางงวดที่นําเสนอในรายงาน 
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ทั้งนี้ ถือเปนเรื่องปกติในการอางอิงถึงเอกสารอื่นที่ผูใชสามารถหามาไดโดยงายและเปนเอกสารที่อธิบายโครงการ   
และใหรวมขอมูลเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
วันถือปฏิบัติ 
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2554 เปนตนไป กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิมกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 ใหเปดเผยถึงการเร่ิม
ใชกอนดังกลาวดวย 


