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บทนา
บทนา 1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดวิ ธี ก ารบั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้ อมู ล โดยนายจ้ างส าหรั บ
ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ กั บ การรายงานของโครงการ
ผลประโยชน์ของพนัก งาน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 26 เรื่ อ ง การบั ญชี แ ละการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน)

บทนา 2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นสาหรับพนักงาน เช่ น ค่าจ้ าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงิ น ที่จ่ า ยส าหรั บ การลาหยุ ด พั ก ผ่ อ นประจ าปี และการลาป่ วย ส่ ว นแบ่ ง ก าไรและโบนั ส
(หากจ่ าย ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวด) และผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่จ่ายให้ แก่
พนักงาน ปั จจุ บัน (ค่ ารั กษาพยาบาล ค่ าที่พักอาศัย ค่ ายานพาหนะ และสินค้ าหรื อบริ การ
ที่ให้ เปล่าหรือ ในลักษณะอุดหนุน)
2.2 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน เช่ น บานาญ ผลประโยชน์ อ่ ืนเมื่อออกจากงาน ประกันชี วิต
หลังออกจากงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานประกอบด้ วย ผลประโยชน์ ท่ีจ่ ายจากการทางาน
เป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ายสาหรับการหยุดทางาน ผลประโยชน์จากการทางานครบ
50 ปี หรือผลประโยชน์อ่นื ที่จ่ายจากการทางานเป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ายจากการ
ทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน รวมส่วนแบ่งกาไร โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้ า
หากมีการจ่ายภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง

บทนา 3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได้
ให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ดังกล่าว

บทนา 4

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานแบ่ ง เป็ นโครงการสมทบเงิ น ที่กาหนดไว้ หรื อ โครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาหนดไว้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ได้ ให้ แนวปฏิบัติท่ีเป็ นการเฉพาะในการจัด
ประเภท โครงการของกลุ่มนายจ้ าง โครงการระดับภาครัฐ และโครงการที่มีการประกันผลประโยชน์

บทนา 5

ภายใต้ โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ กิจการมีการจ่ ายเงินสมทบเป็ นจานวนแน่ นอนให้ กิจการ
ซึ่งแยกต่ างหาก (กองทุ น) และไม่ มีภาระผู กพั น ตามกฎหมายหรื อภาระผู กพั นจากการอนุ มาน
ที่จะต้ องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมหากกองทุนไม่สามารถดารงสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์
ทั้ง หมดของพนักงานในส่ ว นที่เ กี่ยวข้ อ งกับ บริ การซึ่ ง พนั ก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก ารในงวดปั จจุ บั นและ
งวดก่อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายเข้ าโครงการสมทบเงิน
ที่กาหนดไว้ เมื่อพนักงานได้ ให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสมทบดังกล่าว

บทนา 6

โครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานอื่ น ทั้ง หมดถื อ เป็ นโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้
โครงการ ผลประโยชน์ท่ีกาหนดไว้ อาจยังไม่ ได้ มีการเตรี ยมเงิน กองทุ นหรื ออาจจะมีการเตรี ยม
เงินกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การ
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6.1 บันทึกบัญชีท้งั ภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานใดๆ ที่เกิดจากการ
ดาเนินการของกิจการ
6.2 กาหนดมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพั นของผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ และมูลค่ายุติธรรมใดๆ
ของสินทรัพย์โครงการอย่ างเพี ยงพอเป็ นปกติ โดยจานวนที่รับรู้ในงบการเงินไม่ แตกต่ าง
อย่างเป็ นสาระสาคัญจากจานวนที่กาหนดได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.3 ใช้ วิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่อวัดมู ลค่ า
ภาระผูกพันและต้ นทุนของกิจการ
6.4 ถื อ ว่ า ผลประโยชน์ เป็ นของงวดที่ไ ด้ มี ก ารปฏิบั ติ ง านของพนั ก งานตามสูต รการค านวณ
ผลประโยชน์ของโครงการ เว้ นแต่ การให้ บริการของพนักงานในปี ต่อๆ มาจะนาไปสู่ระดับ
ผลประโยชน์ท่สี งู ขึ้นอย่างมีสาระสาคัญกว่าปี ก่อนๆ
6.5 ใช้ ข้อ สมมติ การประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์ ประกันภั ย ที่เป็ นกลางและเหมาะสม
ร่ วมกัน เกี่ยวกับตัวแปรด้ านประชากร (เช่ น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต ) และตั ว แปรทางการเงิ น (เช่ น การเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ นในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของต้ นทุ น ค่ ารั กษาพยาบาล และการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของรั ฐ
บางประการ) ข้ อสมมติทางการเงิน ต้ องอิงตามการคาดการณ์ทางการตลาด ณ วันสิ้นงวด
ที่รายงานสาหรับงวดที่ภาระผูกพันได้ รับการชาระ
6.6 กาหนดอัตราคิดลดโดยอ้ างอิงอัตราผลตอบแทนตามตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับคุณภาพดี (ในประเทศที่ตลาดหุ้นกู้
ภาคเอกชนมีขนาดไม่ ใหญ่ เพี ยงพอ ให้ ใช้ พันธบัตรรั ฐบาล) และใช้ สกุ ลเงินและเงื่อนไข
ที่สอดคล้ องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6.7 หักมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการออกจากจานวนภาระผูกพันยกมา สิทธิท่จี ะได้ รับ
ชดเชยที่ไม่ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็ นสินทรั พย์โครงการให้ ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับ
สินทรัพย์โครงการ ยกเว้ นว่ าสิทธิเหล่ านั้นแสดงเป็ นสินทรัพย์ แยกต่ างหากแทนที่จะนาไป
หักออกจากภาระผูกพัน
6.8 จากัดจานวนยกไปของสินทรัพย์ไม่ให้ เกินผลรวมสุทธิของ
6.8.1 ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ ได้ รับรู้ และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ บวกด้ วย
6.8.2 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้ จาก
โครงการ หรือเงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง
6.9 รับรู้ต้นทุนจากการบริการในอดีตด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดระยะเวลาเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์
ที่มีการปรับปรุงจะกลายเป็ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับเป็ นสิทธิขาด
6.10 รับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการลดลงของขนาดโครงการ หรือการชาระเงินตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ เมื่อการลดลงของขนาดโครงการหรือการชาระเงิน เกิดขึ้น ผลกาไร
หรือขาดทุนต้ องประกอบด้ วยผลจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันของ
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ผลประโยชน์ท่รี ะบุได้ และผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และ
ส่วนที่ยังไม่ได้ รับรู้ของผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และต้ นทุนจากการบริการในอดีต
6.11 รับรู้ส่วนที่ระบุไว้ ของผลสะสมสุทธิของกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่เกินมูลค่าที่สงู กว่าระหว่าง
6.11.1 ร้ อยละ 10 ของมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพัน ของผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ (ก่อน
หักสินทรัพย์โครงการ) และ
6.11.2 ร้ อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ส่วนของผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่จะรับรู้ของ
แต่ ละโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้ คื อ ส่ วนที่เกิน ร้ อ ยละ 10 ของช่ วงจ านวนเงิ น
ที่กาหนด ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงานก่ อนหน้ า หารด้ วยอายุ งานที่เ หลืออยู่ ถัวเฉลี่ ย
ที่คาดไว้ ของพนักงานที่เข้ าร่วมโครงการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีการรั บรู้ท่ีเร็วกว่ าอย่ างเป็ นระบบโดยใช้ เกณฑ์
เดี ย วกั น ทั้ ง ผลก าไรและขาดทุ น และใช้ อย่ า งสม่ า เสมองวดต่ อ งวด วิ ธี ก ารที่ อ นุ ญ าต
ประกอบด้ วยการรับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทั้งหมดทันทีในกาไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ กจิ การรับรู้
ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดดังกล่าวใน
งวดที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บทนา 7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้กาหนดวิธีการทางบัญชี ท่ีง่ายกว่ าสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ของ
พนักงาน แทนผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย และต้ นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนั ที

บทนา 8

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง คือ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของ
กิจการที่จะเลิกการจ้ างงานพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือการตัดสินใจของพนักงาน
ที่จะยอมรั บ การออกจากงานโดยสมัค รใจเพื่ อ แลกเปลี่ยนกับ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ า งดังกล่ าว
เหตุการณ์ท่ีก่อให้ เกิดภาระผู กพั นคือการเลิกจ้ างงานมากกว่ าการให้ บริ การของพนักงาน ดังนั้น
กิจการต้ อ งรั บ รู้ ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้ างเมื่ อกิจการแสดงให้ เห็นว่ า ได้ ผูกพั นตามข้ อ ใดข้ อหนึ่ ง
ต่อไปนี้เท่านั้น
8.1 ยกเลิกการจ้ างพนักงาน หรือกลุ่มพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ
8.2 ให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างซึ่งเป็ นผลมาจากการให้ ข้อเสนอเพื่อสนับสนุ นให้ มีการออกจากงาน
โดยสมัครใจ

บทนา 9

กิจการแสดงให้ เห็นว่ า ได้ ผูก พั นกับ การเลิก จ้ างเมื่ อกิจการมี โ ครงการที่มีร ายละเอียดอย่ างเป็ น
ทางการ (พร้ อมเนื้อหาขั้นต่าที่ระบุไว้ ) สาหรับการเลิกจ้ างและปราศจากความเป็ นไปได้ ว่าจะมีการ
ถอนโครงการนั้นได้
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บทนา 10

กิจการต้ องคิดลดผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างดังกล่าวครบกาหนดเกินกว่า
12 เดื อ นนั บ จากรอบระยะเวลารายงาน ในกรณี ท่ี มี ก ารให้ ข้ อ เสนอเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ออกจากงานโดยสมั ครใจ การวัดมูลค่ าของผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ างต้ องอิงจากจานวนพนักงาน
ที่คาดว่าจะรับข้ อเสนอนั้น

บทนา 11

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

บทนา 12

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป และสนับสนุ นให้ ปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ ในการนามาใช้ ครั้งแรก
กิจการสามารถทยอยรับรู้ส่วนเพิ่มในหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานได้ ไม่เกิน 5 ปี แต่
หากนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ แล้ วมีผลทาให้ หนี้สนิ ลดลง กิจการต้ องรับรู้ ผลของการลดลง
ดังกล่าวทันที

บทนา 13

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ประกอบด้ วยย่ อ หน้ าที่ 1 ถึ ง 161 ทุ ก ย่ อ หน้ ามี ความสาคั ญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของแม่ บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อกาหนดวิธีการบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมู ลของผลประโยชน์ของ
พนักงาน มาตรฐานกาหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้
(1) หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ ให้ บริการเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริ ษัทจะจ่ าย
ในอนาคต และ
(2) ค่ าใช้ จ่ าย เมื่ อ กิจ การได้ รั บ ผลประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิจ ที่เ กิ ด จากการให้ บ ริ ก ารของพนัก งานเป็ นการ
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั นายจ้างสาหรับวิธีการบัญชี สาหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
ทั้งหมด เว้นแต่ผลประโยชน์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ใช้ กับการรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน)
3. ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึง
3.1 ผลประโยชน์ท่ใี ห้ ภายใต้ โครงการหรือข้ อตกลงอื่นที่เป็ นทางการระหว่างกิจการกับพนักงานแต่ละคน
กลุ่มพนักงาน หรือตัวแทนของพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน
3.2 ผลประโยชน์ ท่ีใ ห้ ภายใต้ ข้ อ ก าหนดทางกฎหมายหรื อ ผ่ า นทางข้ อ ตกลงของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ซึ่งกาหนดให้ กิจการจ่ ายสมทบเข้ าโครงการระดับประเทศ โครงการระดับภาครัฐ โครงการอื่นของ
กลุ่มอุตสาหกรรมหรือโครงการของกลุ่มนายจ้ าง หรือ
3.3 ผลประโยชน์ท่เี กิดจากการปฏิบัติอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่งก่อภาระผูกพันจากการอนุมาน การปฏิบัติ
อย่างไม่เป็ นทางการซึ่งก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการไม่มีทางเลือกที่เป็ นจริงได้ ทาให้
จ าต้ องจ่ า ยผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน ตั ว อย่ า งของภาระผู ก พั น จากการอนุ ม าน ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นทางการของกิจการที่จะทาให้ เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ ต่อความสัมพันธ์ท่มี ีต่อพนักงาน
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4. ผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึง
4.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น ของพนักงาน เช่ น ค่ าจ้ าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุ นประกันสังคม เงินที่จ่าย
สาหรั บการลาหยุ ด พั กผ่ อนประจาปี และการลาป่ วย ส่วนแบ่ งก าไรและโบนัส (หากจ่ ายภายใน 12
เดือ นนับ จากวัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน) และผลประโยชน์ท่ีไม่ เ ป็ นตัวเงินที่จ่ายให้ แก่ พนัก งาน
ปั จจุ บัน (เช่ น ค่ ารั กษาพยาบาล ค่ าที่พักอาศัย ค่ ายานพาหนะ และสินค้ าหรือบริ การที่ให้ เปล่ าหรื อใน
ลักษณะอุดหนุน)
4.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่ น บานาญ ผลประโยชน์อ่ นื เมื่อออกจากงาน ประกันชีวิตหลังออกจากงาน
และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
4.3 ผลประโยชน์ร ะยะยาวอื่น ของพนัก งานประกอบด้ วย ผลประโยชน์ ท่ีจ่ ายจากการท างานเป็ นระยะ
เวลานาน ผลประโยชน์ ท่ีจ่ ายสาหรั บ การหยุ ด ท างาน ผลประโยชน์ จากการท างานครบ 50 ปี หรื อ
ผลประโยชน์อ่ ืนที่จ่ายจากการทางานเป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่จี ่ ายจากการทุ พพลภาพเป็ น
ระยะเวลานาน รวมถึ ง ส่ วนแบ่ ง ก าไร โบนั ส และค่ าตอบแทนที่จ ะจ่ ายในภายหน้ า หากมี ก ารจ่ า ย
ภายหลัง 12 เดือน หรือมากกว่านับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
เนื่องจากผลประโยชน์แต่ละกรณีตามย่อหน้ าที่ 4.1 ถึง 4.4 มีลักษณะแตกต่างกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
จึงกาหนดให้ การปฏิบัติแต่ละกรณีแยกออกจากกัน
5. ผลประโยชน์ของพนักงานให้ รวมถึงผลประโยชน์ท่จี ่ ายให้ พนักงานหรื อ ผู้ท่พี นักงานให้ การอุปการะ และ
อาจจ่ ายชาระเป็ นเงิน (หรือเป็ นการให้ สินค้ าหรือบริการ) โดยตรงให้ แก่พนักงาน คู่สมรส บุตร หรือ ผู้อ่ ืน
ที่พนักงานให้ การอุปการะ หรือจ่ายให้ บุคคลอื่น เช่น บริษัทประกันภัย
6. พนักงานอาจให้ บริการแก่ กิจการในลักษณะเต็มเวลา ไม่ เต็มเวลา ถาวร ไม่ เป็ นทางการ หรือชั่วคราว ภายใต้
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ พนักงานให้ รวมถึงกรรมการบริษัทและบุคลากรระดับบริหารอื่นด้ วย

คานิยาม
7. คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะ ดังนี้
ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ของพนักงาน

หมายถึง

ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

สิ่ ง ตอบแทนทุ ก รู ป แบบที่ กิ จ การให้เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ
บริการที่ได้รบั จากพนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)
ซึ่ ง มี ก าหนดจ่ ายชาระภายใน 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นงวด
ที่พนักงานได้ให้บริการ
ผ ล ป ร ะโ ย ช น์ ข อ ง พนั ก ง า น (ที่ มิ ใ ช่ ผ ล ป ร ะโ ย ช น์
เมื่อเลิกจ้าง) ซึ่งมีการจ่ ายหลังจากการจ้างงานสิ้ นสุดลง
ข้อ ตกลงที่ เ ป็ นทางการหรื อ ไม่ เ ป็ นทางการที่ กิ จ การ
ตกลงจะจ่ ายผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่พนักงาน
ตั้งแต่หนึง่ รายขึ้ นไป
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โครงการสมทบเงินที่
กาหนดไว้ (ซึง่ ต่อไปนี้
เรียกว่า “โครงการ
สมทบเงิน”)

หมายถึง

โครงการผลประโยชน์
ทีก่ าหนดไว้ (ซึง่ ต่อไปนี้
เรียกว่า “โครงการ
ผลประโยชน์”)
โครงการของกลุ่ม
นายจ้าง

หมายถึง

ผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน

หมายถึง

หมายถึง

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง หมายถึง

ผลประโยชน์ของ
พนักงานทีไ่ ด้รับเป็ น
สิทธิขาด

หมายถึง

โครงการผลประโยชน์หลัง ออกจากงานที่ กิจการจ่ ายเงิ น
สมทบในจ านวนที่ แ น่ น อนให้แ ก่ กิ จ การที่ แ ยกต่ า งหาก
(กองทุ น ) และไม่ มี ภ าระผู ก พัน ตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันจากการอนุ มานที่ตอ้ งจ่ ายเงินสมทบอีก หากกองทุน
ไม่ สามารถดารงสิ นทรัพย์เพียงพอที่ จะจ่ ายผลประโยชน์
ของพนัก งานทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การให้บ ริ ก ารของ
พนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน
โครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานที่ มิ ใ ช่ โครงการ
สมทบเงิน

โ ค ร ง ก า ร ส ม ท บ เ งิ น ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
(ที่ไม่ใช่โครงการระดับภาครัฐ) ซึ่ง
1) รวมสินทรัพย์ที่สมทบจากกิจการต่ างๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน และ
2) ใช้สินทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของ
กิ จ การมากกว่ า หนึ่ ง แห่ ง ตามเกณฑ์ ข องระดับ เงิ น
สมทบและระดั บ ผลประโยช น์ ที่ ก าหนดไว้ โ ดย
ปราศจากการก าหนดโดยกิ จ การที่ จ้ า งพนัก งาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่ มิใช่ ผลประโยชน์หลัง ออก
จากงานและผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) ซึ่ งไม่ได้ถึงกาหนด
จ่ ายชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นงวดที่พนักงานได้
ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จะจ่ ายซึ่ งเป็ นผลจากข้อใดข้อ
หนึง่ ต่อไปนี้
1) การตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่อนวัน
ออกจากงานตามปกติ
2) การตัด สิ น ใจของพนัก งานที่ ย อมรับ จะออกจากงาน
โดยสมัครใจเพือ่ แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์จากเรื่อง
ดังกล่าว
ผลป ระโยช น์ ข องพนั ก งาน ที่ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ เ งื่ อ นไข
การจ้างงานในอนาคต
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มูลค่าปั จจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
ต้นทุนบริการปั จจุบัน

หมายถึง

ต้นทุนดอกเบี้ ย

หมายถึง

สินทรัพย์โครงการ

ประกอบด้วย

สินทรัพย์ทถี่ อื ไว้โดย
กองทุนผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน

หมายถึง

หมายถึง

มู ลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคต
ก่อนหักสินทรัพย์โครงการ เพื่อจ่ ายชาระภาระผูกพันที่เกิดจาก
บริการที่พนักงานได้ให้บริการในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน
ส่ ว น เ พิ่ ม ข อ ง มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ข อ ง ภ า ร ะ ผู ก พั น ขอ ง
ผลประโยชน์ที่เกิ ดจากบริ ก ารที่ พนักงานได้ให้บริ การใน
งวดปั จจุบนั
ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ นระหว่ า งงวดของมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระ
ผู ก พั น ต า ม โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะโ ย ช น์ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
ที่ผลประโยชน์ดงั กล่าวมีระยะเวลาที่จะจ่ ายชาระใกล้เข้ามา
อีกหนึง่ งวด
1) สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน และ
2) กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข
สิ น ทรัพ ย์ (ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ไ ม่ ส ามารถ
เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยกิจการที่เสนอรายงาน) ซึ่ง
1) ถือไว้โดยกิจการ (กองทุน) ที่มีสถานะตามกฎหมายแยก
อ อ ก จ า ก กิ จ ก า ร ที่ เ ส น อ ร า ย ง า น แ ล ะ ตั้ ง ขึ้ น
เพี ย งเพื่ อ ไว้ จ่ ายหรื อ สมทบเป็ นผลประโยชน์ข อง
พนักงานเท่านั้น และ
2) มีไว้พร้อมที่จะใช้เพือ่ จ่ ายหรือสมทบเป็ นผลประโยชน์ของ
พนักงานเท่ านั้น ซึ่ งไม่ ได้มี ไว้เพื่ อเจ้าหนี้ ของกิ จการ
ที่เสนอรายงาน (แม้ว่าจะเป็ นกรณีลม้ ละลายก็ตาม) และ
ไม่สามารถจ่ ายคืนแก่กิจการที่เสนอรายงาน เว้นแต่ กรณี
ใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
2.1) สินทรัพย์ที่เหลื ออยู่ ของกองทุ นมี เพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมถึงภาระผู กพันของผลประโยชน์ของ
พนัก งานของโครงการหรื อ กิ จ การที่ เ สนอ
รายงาน
2.2) สิ น ทรัพ ย์ที่ คื น กลับ มายัง กิ จ การที่ น าเสนอ
รายงานเพื่อชดเชยส่ วนของผลประโยชน์ของ
พนักงานที่ได้จ่ายออกไปแล้ว
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กรมธรรม์ประกันภัย
ทีเ่ ข้าเงื่อนไข1

หมายถึง

ผลตอบแทนของ
สินทรัพย์โครงการ

หมายถึง

ผลกาไรขาดทุนจากการ ประกอบด้วย
ประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

1

กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผู ร้ บั ประกันที่ ไม่ ใช่ กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันของกิจการที่เสนอรายงาน (ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมู ลเกี่ยวกับบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ) หากเงิ น
ที่ได้จากกรมธรรม์น้นั
1) สามารถใช้เ พี ย งเพื่ อ จ่ า ยหรื อ เป็ นเงิ น กองทุ น เพื่ อ
ผลประโยชน์ของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
เท่านั้น และ
2) ไม่ได้มีไว้เพื่อจ่ ายให้เจ้าหนี้ ของกิจการที่เสนอรายงาน
(แม้ว่าจะเป็ นกรณีลม้ ละลายก็ตาม) และไม่สามารถ
จ่ ายให้กิจการที่เสนอรายงานได้ เว้น แต่ กรณี ใดกรณี
หนึง่ ดังนี้
2.1) สิ่งตอบแทนที่ ได้ถือเป็ นสินทรัพย์ส่วนเกิ นที่ ไม่
จาเป็ นสาหรับ กรมธรรม์เ พื่อให้ค รอบคลุ ม ถึ ง
ภาระผู ก พัน ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ข อง
พนักงานทั้งหมด
2.2) สิ่งตอบแทนที่ได้คืนกลับมายังกิจการที่นาเสนอ
รายงานเพือ่ ชดเชยส่วนของผลประโยชน์ของ
พนักงานที่ได้จ่ายออกไปเรียบร้อยแล้ว
ดอกเบี้ ย เงิ น ปั น ผล และรายได้อื่ น ที่ เ กิ ด จากสิ น ทรัพ ย์
โครงการ รวมทั้งผลกาไรหรื อขาดทุ นที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ นและ
ที่ เ กิ ด ขึ้ นแล้ว จากสิ น ทรัพย์โครงการ หัก ด้ว ยต้น ทุ น การ
บริ ห ารโครงการ (นอกเหนื อ จากรายการที่ ร วมอยู่ ใ น
ข้อสมมติ ที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยเพื่อวัดภาระผู กพันของผลประโยชน์) และหัก
ด้วยภาษีคา้ งจ่ ายที่โครงการต้องจ่ าย
1) การปรับปรุง จากประสบการณ์ (ผลกระทบของความ
แตกต่างระหว่างข้อสมมติ เดิมที่ใช้ในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้ นจริง)
และ
2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ที่ใช้ในการ
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นสัญญาประกันภัยตามคานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ต้นทุนบริการในอดีต

หมายถึง

การเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผู กพัน ตาม
โครงการผลประโยชน์ส าหรั บ บริ ก ารที่ พ นัก งานได้
ให้บริการในงวดก่อน ซึ่ งส่วนเพิ่มนี้ เกิดในงวดปั จจุบนั จาก
การเริ่ ม จั ด ตั้ง เป็ นครั้ง แรกหรื อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผลประโยชน์หลัง ออกจากงานหรือผลประโยชน์ระยะยาว
อื่ น ของพนั ก งาน ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต อาจเป็ นได้
ทั้งผลบวก (เมื่อผลประโยชน์จากการที่ได้เริ่มจัดตั้งเป็ น
ครั้ งแรกท าให้ มู ลค่ าปั จจุ บั น ของภาระผู กพั น ของ
ผลประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น ) หรื ออาจเป็ น ผลลบ (หา ก
ผลประโยชน์ที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปทาให้มูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ลดลง)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
8. ตัวอย่างของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้ แก่
8.1 ค่าจ้ าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8.2 การลาระยะสั้นที่ยังได้ รับค่าตอบแทน (เช่น ลาพักผ่อนประจาปี และลาป่ วยที่ยังได้ รับค่าตอบแทน) เมื่อ
คาดว่ าจะต้ อ งจ่ ายค่ า ตอบแทนสาหรั บการลางานภายใน 12 เดื อ นนับจากวั นสิ้นงวดที่พนั กงานได้
ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
8.3 ส่ว นแบ่ ง ก าไรและโบนั ส ที่จ ะต้ อ งจ่ ายภายใน 12 เดื อ นนับ จากวั น สิ้น งวดที่พ นั ก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ที่เกี่ยวข้ อง
8.4 ผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินค้ าหรือบริการ
ที่ให้ เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) สาหรับพนักงานปัจจุบัน
9. โดยทั่วไป วิธีการบัญชี ของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานค่ อนข้ างตรงไปตรงมา เนื่องจากไม่ ต้องใช้
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันหรือต้ นทุน และไม่ มี
ความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้
การวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็ นไปตามเกณฑ์การไม่คิดลด

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน
10. เมื่ อ พนัก งานได้ใ ห้บ ริ ก ารแก่ กิ จ การในระหว่ า งงวดบัญ ชี กิ จ การต้อ งรับ รู ้จ านวนที่ ไ ม่ คิ ด ลดของ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานที่คาดว่าจะจ่ ายเพือ่ แลกเปลี่ยนกับบริการที่ ได้รบั จากพนักงาน โดย
10.1 รับรูเ้ ป็ นหนี้ สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย) หลังหักจานวนเงินที่จ่ายแล้ว หากจานวนที่จ่ายแล้วสูงกว่ า
จานวนเงินที่ไม่คิดลดของผลประโยชน์ กิจการต้องรับรู ส้ ่วนเกินนั้นเป็ นสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายจ่ าย
ล่วงหน้า) ในจานวนเงินที่ส่งผลให้การจ่ ายล่วงหน้านั้นจะทาให้ลดการจ่ ายของส่วนในอนาคตลง
หรือรับเงินสดกลับคืนมา และ
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10.2 รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่นจะกาหนดหรืออนุ ญาตให้รวมผลประโยชน์
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ (เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้า
คงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)
ย่อหน้าที่ 11 14 และ 17 อธิ บายวิธีที่กิจการจะต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดนั้นต่ อผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงานในรูปแบบของการลางานที่ได้รบั ค่าตอบแทน โครงการส่วนแบ่งกาไร และโบนัส

สิทธิการลางานในระยะสั้นที่ได้รบั ค่าตอบแทน
11. กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานในรูปการลางานที่ได้รบั
ค่าตอบแทนตามย่อหน้าที่ 10 ดังนี้
11.1 ในกรณี ข องสิ ท ธิ ก ารลางานที่ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนที่ ส ะสมได้ ให้ร ับ รู เ้ มื่ อ พนัก งานให้บ ริ ก าร
ซึ่งก่อให้เกิดการเพิม่ ขึ้ นของสิทธิการลางานที่ยงั ได้รบั ค่าตอบแทนในอนาคต
11.2 ในกรณีของสิทธิการลางานที่ได้รบั ค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได้ ให้รบั รูเ้ มื่อมีการลางานเกิดขึ้ น
12. กิจการอาจให้ พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ หลายกรณี เช่ น การลาพักผ่อนประจาปี การลาป่ วย และ
การลาเนื่องจากการทุพพลภาพชั่วคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การลาเพื่อกิจของการ
ศาลยุติธรรมและกิจของราชการทหาร สิทธิในการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนมี 2 ประเภท ดังนี้
12.1 ชนิดสะสม
12.2 ชนิดไม่สะสม
13. สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิการลางานที่สามารถยกยอดไปใช้ ในอนาคตได้
หากไม่ ได้ ใช้ สทิ ธิในงวดปั จจุ บันทั้งหมด สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนชนิดสะสมอาจเป็ นสิทธิขาด
(พนักงานได้ รับสิทธิโดยการจ่ายเป็ นเงินสดสาหรับสิทธิในการลาที่ยังไม่ได้ ใช้ เมื่อออกจากกิจการ) หรือไม่
เป็ นสิทธิขาด (พนักงานไม่ได้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับการจ่ายเป็ นเงินสดสาหรับสิทธิในการลาที่ยังไม่ได้ ใช้ เมื่อออกจาก
กิจ การ) ภาระผู ก พั นจะเกิด ขึ้นเมื่ อพนัก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ง เพิ่ ม สิท ธิใ นการได้ รั บ การลางานที่ยัง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนในอนาคตเพิ่ม แม้ ว่าสิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่ าตอบแทนจะไม่ เป็ นสิทธิขาด และความเป็ นไปได้
ที่พนักงานจะออกจากงานก่อนใช้ สิทธิแบบไม่ เป็ นสิทธิขาดสะสมจะมีผลต่ อการวัดมู ลค่ า ของภาระผู กพั น
ก็ถือว่าภาระผูกพันเกิดขึ้นและต้ องรับรู้ภาระผูกพันนั้น
14. กิจการต้องวัดมู ลค่าของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของสิทธิ การลางานที่ยงั ได้รบั ค่าตอบแทนชนิด สะสม
ตามจานวนซึ่ งกิจการคาดว่ าจะจ่ ายเพิ่มเนื่องจากมี สิทธิ ที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
15. วิธีการที่ระบุในย่อหน้ าก่อนวัดมูลค่าภาระผูกพันตามจานวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการสะสม
ผลประโยชน์ ในหลายกรณี กิจการอาจไม่ จาเป็ นต้ องคานวณอย่ างละเอียดเพื่ อประมาณการว่ าไม่ มีภาระ
ผูกพันที่มีสาระสาคัญจากการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ เช่ น ภาระผูกพันที่เกิดจากการลาป่ วยมี
แนวโน้ มที่จะเป็ นสาระสาคัญก็ต่อเมื่อมีความเข้ าใจทั้งที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการว่ าสิทธิการลาป่ วยที่
ไม่ได้ ใช้ ท่ยี ังได้ รับค่าตอบแทน อาจได้ รับชดเชยด้ วยวันหยุดที่ได้ รับค่าตอบแทนเท่านั้น
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 14 และ 15
กิจการมีพนักงาน 100 คน ซึ่งมีสทิ ธิท่จี ะลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างปี ละ 5 วันทาการ วันลาป่ วยที่ไม่ได้ ใช้ จะยกไป
ใช้ ได้ ใน 1 ปี ปฏิทนิ การใช้ สทิ ธิลาป่ วยจะเริ่มใช้ จากสิทธิของปี ปั จจุ บันก่อนแล้ วจึงใช้ สทิ ธิ ท่ยี กมาจากปี ก่อน (วิธี
เข้ าหลัง-ออกก่อน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 สิทธิท่ยี ังไม่ได้ ใช้ โดยเฉลี่ยคือ 2 วันต่อคน กิจการคาดการณ์จาก
ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปว่า ในปี 25X2 พนักงาน 92 คน จะลาป่ วยคนละไม่เกิน 5 วัน
และอีก 8 คนที่เหลือจะลาป่ วยเฉลี่ยคนละ 6.5 วัน
กิจการคาดว่ าจะมีการจ่ ายเพิ่ มเติมเป็ นเวลา 12 วัน สาหรั บการลาป่ วยซึ่งเป็ นผลมาจากสิทธิท่ียังไม่ ได้ ไช้ สะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เท่ากับ 12 วัน (8 คน * 1.5 วันต่อคน) ดังนั้น กิจการจะรับรู้หนี้สนิ เท่ากับจานวนเงิน
ที่จ่ายสาหรับการลาป่ วย 12 วัน
16. สิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนชนิดไม่สะสมจะไม่ถูกยกยอดไป สิทธิการลางานดังกล่าวจะหมดสิทธิไป
หากสิทธิในงวดปั จจุ บันไม่ ได้ ถูกใช้ ท้งั หมด และพนักงานไม่ มีสิทธิท่จี ะได้ รับค่ าตอบแทนสาหรับสิทธิการ
ลางานที่ไม่ ได้ ใช้ ดังกล่ าวเมื่อออกจากงาน กรณีดังกล่าวมักเป็ นกรณีของการลาป่ วย (สิทธิในอดีตที่ไม่ ได้ ใช้
ไม่ ได้ ทาให้ สิทธิในอนาคตเพิ่ม ขึ้น) การลาคลอดบุตร หรือการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการลาเพื่อ กิจของ
ศาลยุติธรรมหรือการลาเพื่อราชการทหารที่ยังได้ รับค่ าตอบแทน กิจการไม่ ต้องรั บรู้หนี้สินหรือค่ าใช้ จ่าย
จนกว่าจะมีการลางานเกิดขึ้น เนื่องจากการให้ บริการของพนักงานไม่ได้ ทาให้ จานวนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

โครงการส่วนแบ่งกาไรและโครงการโบนัส
17. กิจการต้องรับรู ต้ น้ ทุนที่คาดว่ าจะต้องจ่ ายของส่วนแบ่งกาไรและโบนัสตามย่อหน้าที่ 10 หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
17.1 กิ จ การมี ภ าระผู ก พัน ทางกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พัน จากการอนุ ม านในปั จ จุ บ ัน ที่ จ ะต้อ งจ่ า ย
เนือ่ งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในอดีต
17.2 สามารถประมาณภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันในปั จจุบนั จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อกิจการไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้นอกจากจะต้องจ่ ายเงิน
18. ภายใต้ โครงการส่วนแบ่ งกาไรบางโครงการ พนักงานจะได้ รับส่วนแบ่งกาไรต่อเมื่อ ยังคงทางานกับกิจการ
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ โครงการดังกล่าวจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อพนักงานได้ ให้ บริการ
ซึ่งจะเพิ่ มมู ลค่ าของจานวนเงินที่กิจการต้ องจ่ ายหากพนักงานยังคงให้ บริการจนครบระยะเวลาที่กาหนด
การวัดมูลค่ าของภาระผูกพั นจากการอนุ มานนี้สะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานบางคนอาจออกจากงาน
โดยไม่ได้ รับการจ่ายส่วนแบ่งกาไร
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 18
โครงการส่วนแบ่ งกาไรกาหนดให้ กิจการจ่ ายกาไรสาหรับปี ตามสัดส่วนที่ระบุ ไว้ ให้ พนักงานที่ทางานตลอดปี หากไม่ มี
พนักงานลาออกจากงานระหว่างปี ส่วนแบ่งกาไรที่จะจ่ายทั้งหมดสาหรับปี จะเท่ากับร้ อยละ 3 ของกาไรสุทธิ กิจการ
คาดว่าอัตราการเข้ าออกของพนักงานทาให้ การจ่ายส่วนแบ่งกาไรลดลงเป็ นร้ อยละ 2.5 ของกาไร
กิจการรับรู้หนี้สนิ และค่าใช้ จ่ายที่ร้อยละ 2.5 ของกาไรสุทธิ
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19. กิจการอาจไม่ มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะจ่ ายโบนัส อย่ างไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจมีธรรมเนียม
ปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ซึ่งในกรณีเช่ นนี้กิจการมีภาระผูกพันจากการอนุ มานเนื่องจากกิจการไม่ มีทางเลือก
อื่นนอกจากจะต้ องจ่ ายโบนัสนั้น การวัดมู ลค่ า ของภาระผู กพั น จากการอนุ มานนี้สะท้ อนความเป็ นไปได้
ที่พนักงานบางคนออกจากงานไปโดยไม่ได้ รับโบนัส
20. กิจการสามารถประมาณภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานสาหรับโครงการส่วนแบ่ง
กาไรหรือโครงการโบนัสได้ อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
20.1 เงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการมีสตู รในการคานวณจานวนผลประโยชน์
20.2 กิจการกาหนดจานวนที่จะจ่ายก่อนวันที่อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
20.3 ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตทาให้ ทราบชัดเจนถึงจานวนเงินของภาระผูกพันจากการอนุมาน
21. ภาระผู ก พั น จากโครงการส่ ว นแบ่ ง ก าไรและโครงการโบนั ส เกิ ด จากการให้ บริ ก ารของพนั ก งานและ
ไม่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าของกิจการ ดังนั้น กิจการจะรับรู้ต้นทุนของโครงการส่วนแบ่งกาไรและโครงการโบนัสเป็ น
ค่าใช้ จ่าย ไม่ใช่การจัดสรรจากกาไรสุทธิให้ กบั เจ้ าของกิจการ
22. หากการจ่ ายส่วนแบ่ ง ก าไรและโบนัสยัง ไม่ ถึ งก าหนดจ่ ายทั้ง จ านวนภายใน 12 เดื อ นหลัง วันสิ้นงวด
ที่พนักงานให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง การจ่ายเงินนี้ถือเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ของพนักงาน (ตามย่อหน้ าที่
126 ถึง 131)

การเปิ ดเผยข้อมูล
23. แม้ ม าตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ ได้ กาหนดให้ เ ปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับผลประโยชน์ ระยะสั้น ของพนัก งาน
โดยเฉพาะ แต่ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกาหนดให้ เปิ ดเผยไว้ เช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งกิจการจะต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมู ลเรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผู้ บริ หารสาคัญ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง
2552) เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น ซึ่ ง ก าหนดให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – ความแตกต่ างระหว่ างโครงการสมทบเงิน ที่กาหนดไว้
และโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้
24. ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
24.1 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เช่น บานาญ และ
24.2 ผลประโยชน์อ่นื หลังออกจากงาน เช่น การประกันชีวิต และการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
การจัดการเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานดังกล่ าวถือว่ าเป็ นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน กิจการต้ องนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ การจัดการดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่า
จะมีการตั้งกิจการแยกออกมาต่างหากเพื่อรับเงินสมทบและจ่ายผลประโยชน์หรือไม่
25. โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
โดยขึ้ นอยู่ กับ เนื้อหาสาระเชิ ง เศรษฐกิจ ซึ่ง พิ จ ารณาจากกฎเกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขหลัก ของโครงการภายใต้
โครงการสมทบเงิน
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25.1 ภาระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั นจากการอนุ ม านของกิจ การจะจ ากั ด เพี ยงจ านวนเงิ น
ที่กิจการตกลงจะสมทบเข้ ากองทุ น ดังนั้น จานวนผลประโยชน์ หลังออกจากงานที่พนักงานได้ รั บ
จะกาหนดจากจานวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบ (และบางครั้งพนักงานร่ วมสะสมด้ วย) ให้ กับโครงการ
ผลประโยชน์ห ลั งออกจากงานหรื อให้ กับ บริ ษัท ประกัน รวมทั้ง ผลตอบแทนการลงทุ น ที่เกิด จาก
เงินสมทบดังกล่าว
25.2 ดังนั้น ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ในกรณีผลประโยชน์จะน้ อยกว่ า
ที่คาดการณ์ไว้ ) และความเสี่ยงจากการลงทุน (ในกรณีสนิ ทรัพย์ท่นี าไปลงทุนไม่เพียงพอต่อการจ่าย
ผลประโยชน์) จะตกอยู่กบั พนักงาน
26. ตัวอย่างของกรณีท่ภี าระผูกพันของกิจการไม่จากัดอยู่เพียงจานวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบเข้ ากองทุนเท่านั้น
คือการที่กจิ การก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานโดย
26.1 ใช้ สตู รคานวณผลประโยชน์ของโครงการซึ่งไม่ได้ เชื่อมโยงกับจานวนเงินจ่ายสมทบเพียงอย่างเดียว
26.2 มีการประกันผลตอบแทนของเงินสมทบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ หรือ
26.3 มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไม่เป็ นทางการที่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่ น กิจการมีประวัติ
การเพิ่มผลประโยชน์ให้ แก่พนักงานที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาวะเงินเฟ้ อ จนถือเป็ นธรรมเนียม
ปฏิบัติ แม้ จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายก็ตาม
27. ภายใต้ โครงการผลประโยชน์
27.1 ภาระผูกพันของกิจการคือ การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ท่ตี กลงไว้ ให้ พนักงานปั จจุ บันและพนักงาน
ในอดีต และ
27.2 โดยเนื้อหาแล้ ว กิจ การต้ อ งรั บ ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร์ ประกันภั ย
(ในกรณีต้นทุนของผลประโยชน์สงู กว่าที่คาดการณ์ไว้ ) และความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้น หากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ย หรือการลงทุ นไม่ เป็ นไปตามที่คาด ภาระผูกพันของ
กิจการอาจเพิ่มขึ้น
28. ตั้งแต่ย่อหน้ าที่ 29 ถึง 42 จะอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินกับโครงการผลประโยชน์
ในแง่ท่เี ป็ นโครงการของกลุ่มนายจ้ าง โครงการระดับภาครัฐ และผลประโยชน์ท่มี ีการประกัน

โครงการของกลุ่มนายจ้าง
29. กิจการต้องจัดโครงการของกลุ่มนายจ้างเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์โดยพิจารณา
ตามเงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผู กพันจากการอนุ มานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่เป็ นทางการ)
หากโครงการของกลุ่ มนายจ้างเป็ นโครงการผลประโยชน์ กิ จการต้องปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อก าหนดทุ ก ข้อ
ต่อไปนี้
29.1 รับรูภ้ าระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สินทรัพย์โครงการ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามสัดส่วนที่เป็ นของกิจการในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์โครงการอื่น
29.2 เปิ ดเผยข้อมู ลตามย่อหน้าที่ 120ก
30. เมื่อมี ขอ้ มู ลไม่ เพียงพอที่ จะใช้การบัญชี เกี่ยวกับ โครงการของกลุ่มนายจ้างในลักษณะของโครงการ
ผลประโยชน์ กิจการต้องปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดทุกข้อต่อไปนี้
30.1 บันทึกบัญชีโครงการตามย่อหน้าที่ 44 ถึง 46 เสมือนเป็ นโครงการสมทบเงิน
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30.2 เปิ ดเผยข้อมู ลทุกข้อต่อไปนี้
30.2.1 ข้อเท็จจริงที่ว่าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์ และ
30.2.2 เหตุผลที่ทาให้กิจการมีขอ้ มู ลไม่เพียงพอที่จะบันทึกบัญชีเป็ นโครงการผลประโยชน์ได้ และ
30.3 ในกรณีที่กิจการเกิดส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการที่อาจส่งผลกระทบถึงจานวนเงินที่จะจ่ าย
สมทบในอนาคต ให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ลทุกข้อต่อไปนี้ เพิม่ เติม
30.3.1 ข้อมู ลที่มีเกี่ยวกับส่วนขาดหรือส่วนเกินของโครงการ
30.3.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้กาหนดส่วนขาดหรือส่วนเกินนั้น
30.3.3 นัยของผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นกับกิจการ (ถ้ามี)
31. ตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของโครงการของกลุ่มนายจ้ างที่เป็ นโครงการผลประโยชน์ ได้ แก่
31.1 การจ่ ายเงินเข้ าโครงการตามความจาเป็ นในแต่ ละงวด เช่ น การจ่ ายเงินสมทบถูกกาหนดให้ อยู่ใน
ระดับที่คาดว่าจะเพียงพอสาหรับผลประโยชน์ท่จี ะต้ องจ่ายภายในงวดนั้น ส่วนผลประโยชน์ในอนาคต
ที่ได้ รับในงวดปัจจุบันก็จะจ่ายจากเงินสมทบในอนาคต และ
31.2 ผลประโยชน์ของพนักงานกาหนดจากระยะเวลาการทางานและกิจการที่เข้ าร่ วมโครงการไม่มีวิธีอ่ ืน
ที่ เป็ นไปได้ ท่จี ะไม่ร่วมโครงการ นอกจากการจ่ายเงินสมทบสาหรับผลประโยชน์ท่พี นักงานควรได้ รับ
จนถึงวันที่กิจการไม่ ร่วมโครงการ โครงการนี้ก่ อให้ เกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย แก่ กิ จ การ ท าให้ กิ จ การจะต้ อ งเพิ่ ม เงิ น สมทบหรื อ ชั ก จู ง ให้ พนั ก งานรั บ
ผลประโยชน์ลดลงในกรณีท่ีผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทาให้ กิจการ
มีต้นทุนของผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับแล้ วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โครงการนี้ถือเป็ นโครงการผลประโยชน์
32. เมื่อมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มนายจ้ างที่มีลักษณะเป็ นโครงการผลประโยชน์ กิจการต้ องรับรู้
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ สินทรัพย์โครงการ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานในลักษณะเดียวกับโครงการผลประโยชน์อ่ ืนๆ ตามสัดส่วนที่เป็ นของแต่ ละกิจการ อย่ างไรก็ตาม
ในบางกรณี กิจการอาจไม่ สามารถระบุ ส่วนแบ่ งของตนเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
โครงการได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะบันทึกบัญชี ซึ่งอาจเกิดขึ้นหาก
32.1 กิจการไม่ได้ รับข้ อมูลของโครงการเพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หรือ
32.2 โครงการทาให้ กิจการที่เข้ าร่ วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เกี่ยวกับพนักงานปั จจุ บันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่น ซึ่งส่งผลให้ ไม่ มีหลักเกณฑ์ท่นี ่าเชื่อถือ
และสม่ าเสมอในการจัดสรรภาระผูกพั น สินทรั พย์ และต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับโครงการในส่วนของ
แต่ละกิจการที่เข้ าร่วม
ในกรณีดังกล่ าว กิจการต้ องรับรู้โครงการเสมือนโครงการดังกล่ าวเป็ นโครงการสมทบเงิน ของกิจการและ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามย่อหน้ าที่ 30
32ก หากมีข้อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาระหว่างโครงการของกลุ่มนายจ้ างและผู้เข้ าร่ วมโครงการถึงวิธีกาหนดการจ่าย
ส่วนเกินของโครงการให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการ (หรือจัดหาเงินสาหรับส่วนขาด) ผู้เข้ าร่วมในโครงการของกลุ่ม
นายจ้ างตามสัญญาดังกล่ าวที่รับรู้โครงการของกลุ่มนายจ้ างลักษณะนี้เป็ นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้ าที่ 30
ต้ องรั บรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน ที่เกิดจากข้ อตกลงภายใต้ สัญญาดังกล่ าว และรับรู้รายได้ หรือค่ าใช้ จ่ายใน
กาไรหรือขาดทุน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 32ก
กิ จ การเข้ า ร่ ว มโครงการผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม นายจ้ า งที่ไ ม่ ไ ด้ จั ด เตรี ย มการประเมิ น มู ล ค่ า ของโครงการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ดังนั้นกิจการต้ องบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็ นโครงการสมทบเงิน การวัดมูลค่า
ของกองทุ น ซึ่ง ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ แสดงให้ เห็นถึง ส่วนขาด 100 ล้ านบาทในโครงการ
โครงการมีข้อตกลงตามสัญญาเกี่ยวกับกาหนดการสมทบเงินของนายจ้ างที่เข้ าร่ วมโครงการเพื่อลดส่วนขาดลง
ภายในเวลา 5 ปี เงินสมทบทั้งหมดที่เป็ นส่วนที่กจิ การต้ องสมทบเข้ าตามสัญญาคือ 8 ล้ านบาท
กิจการรับรูห้ นี้สินสาหรับเงินสมทบทีป่ รับมูลค่าเงินตามเวลาและค่าใช้จา่ ยในจานวนเท่ากันในกาไรหรือขาดทุน
32ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นบางรายการ โครงการ
ของกลุ่มนายจ้ างอาจก่อให้ เกิดหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดจากตัวอย่างดังต่อไปนี้
(1) ผลขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ย ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการอื่นที่เข้ าร่ วม
โครงการ เนื่องจากแต่ ละกิจการที่เข้ าร่ วมโครงการของกลุ่มนายจ้ างต้ องมีส่วนร่ วมรับความเสี่ยงจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกิจการอื่นทุกกิจการที่เข้ าร่วมโครงการด้ วย หรือ
(2) ความรั บ ผิด ชอบภายใต้ เงื่อ นไขของโครงการที่จะต้ อ งรั บ ผิด ชอบทางการเงิ นในส่วนที่ขาดของ
โครงการหากกิจการอื่นหยุดเข้ าร่วมโครงการ
33. โครงการของกลุ่มนายจ้ างแตกต่ างจากโครงการรวมกลุ่มบริหาร โครงการรวมกลุ่มบริหารเป็ นเพียงการนา
โครงการของนายจ้ างแต่ ละรายมารวมกันเพื่ อ ให้ นายจ้ างที่เข้ าร่ วมน าสินทรั พ ย์ม าร่ วมกัน ลงทุ น และลด
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารและจัดการการลงทุน โดยสิทธิเรียกร้ องของนายจ้ างแต่ ละรายยังคงแยกจากกัน เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกจ้ างของแต่ละกิจการโดยเฉพาะ โครงการรวมกลุ่มบริหารดังกล่ าวไม่ทาให้ เกิดปั ญหาใน
การบันทึกบัญชี เพราะกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิบัติเช่ นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่เป็ นของนายจ้ างรายเดียว
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ทาให้ กจิ การที่เข้ าร่วมเกิดความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเกี่ยวกับพนักงานปั จจุ บันและพนักงานในอดีตของกิจการอื่นๆ คานิยามในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ กิ จ การจั ด ประเภทโครงการรวมกลุ่ ม บริ ห ารเป็ นโครงการสมทบเงิ น หรื อ โครงการ
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั เงื่อนไขของโครงการ (รวมทั้งภาระผูกพันจากการอนุมานนอกเหนือจากเงื่อนไข
ที่เป็ นทางการด้ วย)

โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่กิจการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันร่วมรับความเสีย่ ง
34. โครงการผลประโยชน์ท่กี ิจการต่ างๆ ที่อยู่ ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (เช่ น บริ ษัทใหญ่ และบริษัทย่ อย)
ร่วมรับความเสี่ยง ไม่ถือเป็ นโครงการของกลุ่มนายจ้ าง
34ก กิจการที่เข้ าร่ วมในโครงการประเภทดังกล่ าวต้ องเก็บ ข้ อมู ลเกี่ยวกับโครงการโดยรวมซึ่งวัดมู ลค่ าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ โดยอาศัย ข้ อสมมติ พ้ ื นฐานที่ใช้ กับโครงการโดยรวม กรณีท่ีมีข้อตกลงหรื อ
นโยบายให้ รับภาระต้ นทุน ของผลประโยชน์สุทธิสาหรับโครงการโดยรวม ซึ่งวัดมูลค่ าตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้เป็ นของแต่ ละกิจการในกลุ่ม กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนผลประโยชน์สุทธิดังกล่ าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท หากไม่มีข้อตกลงหรือนโยบายดังกล่าว ต้ นทุนของผลประโยชน์
สุทธิต้องรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ ละบริษัท ของกิจการในกลุ่มที่มีนายจ้ างให้ การ
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สนั บ สนุ น โครงการตามกฎหมาย กิ จ การอื่ นในกลุ่ม ต้ อ งรั บ รู้ ต้ น ทุ นในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหรื อ
งบการเงินแต่ละบริษัทเท่ากับส่วนที่ต้องจ่ายสมทบสาหรับงวดนั้น
34ข การเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวเป็ นรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของแต่ละกิจการในกลุ่ม
ดังนั้นกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินแต่ละบริษัท
(1) ข้ อตกลงหรื อนโยบายการรั บ ภาระต้ นทุ นของผลประโยชน์ สุทธิ หรื อข้ อเท็จจริ ง ว่ าไม่ มีนโยบาย
ดังกล่าว
(2) นโยบายการกาหนดส่วนที่กจิ การต้ องจ่ายสมทบ
(3) หากกิจการบันทึกการปั นส่วนต้ นทุนของผลประโยชน์สุทธิตามย่อหน้ าที่ 34ก กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่อหน้ าที่ 120 ถึง 121
(4) หากกิจการบันทึกจานวนที่ต้องจ่ายสมทบสาหรับงวดตามย่อหน้ าที่ 34ก กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมตามย่อหน้ าที่ 120ก (2) ถึง 120ก (5) 120ก (10) 120ก
(14) 120ก (15) 120ก (17) และ 121 ข้ อมูลอื่นที่กาหนดไว้ ตามย่ อหน้ าที่ 120ก ไม่ ต้อง
เปิ ดเผย
35. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

โครงการระดับภาครัฐ
36. กิจการต้องรับรูโ้ ครงการระดับภาครัฐในลักษณะเดียวกับโครงการของกลุ่มนายจ้าง (ตามย่อหน้าที่ 29
ถึง 30)
37. โครงการระดับภาครัฐเป็ นโครงการที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายเพื่อบังคับใช้ กบั ทุกกิจการ (หรือทุกกิจการในหมวด
ใดหมวดหนึ่ง เช่ น อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ) และดาเนินการโดยหน่ วยงานของรั ฐ
ในระดับประเทศหรือท้ องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น (เช่ น หน่วยงานอิสระที่ต้ังขึ้นมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ)
ซึ่งไม่ อยู่ ภ ายใต้ การควบคุ ม หรื อ อิทธิพลของกิจการที่เสนอรายงาน บางโครงการที่กิจการจัด ตั้งจั ดให้ มี
ทั้ง ผลประโยชน์ ภ าคบั ง คั บ เพื่ อ ทดแทนผลประโยชน์ ท่ีค รอบคลุ ม โดยโครงการระดั บ ภาครั ฐ และให้
ผลประโยชน์โดยสมัครใจเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไม่ถือเป็ นโครงการระดับภาครัฐ
38. โครงการระดับภาครัฐจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์หรือ โครงการสมทบเงิน ซึ่งโดยลักษณะแล้ วขึ้นอยู่กับ
ภาระผูกพันของกิจการภายใต้ โครงการนั้น โครงการระดับ ภาครัฐหลายๆ โครงการได้ รับการสนับสนุ นเงิน
สมทบเข้ าโครงการลักษณะเหมาะสมตามความจาเป็ นในแต่ละงวด โดยจานวนเงินที่จ่ายสมทบเข้ าโครงการ
ถูกกาหนดให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ายในงวดนั้น ผลประโยชน์ในอนาคตที่ได้ รับใน
งวดปั จจุ บันจะจ่ ายจากเงินที่จะสมทบเข้ าโครงการในอนาคต อย่ างไรก็ตาม สาหรับโครงการระดับภาครัฐ
ส่วนใหญ่ กิจการมักไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์
เหล่ านั้นในอนาคต มีเพี ยงภาระผู กพั นที่ต้องจ่ ายเงินสมทบเมื่อถึงกาหนดเวลาเท่านั้น อีกทั้งหากกิจการ
เลิ ก จ้ างพนั ก งานที่เป็ นสมาชิ ก ของโครงการระดั บ ภาครั ฐ ก็ไ ม่ มี ภ าระผู ก พั น ที่จ ะต้ อ งจ่ ายผลประโยชน์
ที่พนักงานได้ รับจากโครงการในปี ก่อนๆ ด้ วย ดังนั้น โครงการระดับภาครัฐจึงมักจัดเป็ นโครงการสมทบเงิน
อย่ างไรก็ตาม หากเกิดกรณีท่ีโครงการระดับภาครัฐมีลักษณะเป็ นโครงการผลประโยชน์ (ซึ่งมักไม่ ค่อย
เกิดขึ้น) กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 29 ถึง 30
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ผลประโยชน์ทีม่ ีการประกัน
39. กิจการอาจจ่ ายค่าเบี้ ยประกัน เพื่อสมทบเงินทุนแก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้อง
ถือว่ าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการสมทบเงิน เว้นแต่ กิจการจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุ มาน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการ) ที่จะต้องทาตามข้อใดข้อหนึง่ ดังนี้
39.1 จ่ ายผลประโยชน์ของพนักงานโดยตรงเมื่อครบกาหนด
39.2 จ่ ายเพิ่ม เติ ม ส่ ว นต่ าง หากผู ร้ บั ประกัน ไม่ จ่ายผลประโยชน์ของพนัก งานทั้ง หมดในอนาคต
ซึ่งเกิดจากการให้บริการของพนักงานในงวดก่อนๆ และงวดปั จจุบนั
หากกิ จการมี ภ าระผู กพัน ตามกฎหมายหรื อภาระผู ก พันจากการอนุ ม านดัง กล่ าว กิ จการต้องถื อว่ า
โครงการนั้นเป็ นโครงการผลประโยชน์
40. ผลประโยชน์ท่มี ีการประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอัตโนมัติ
กับ ภาระผู ก พั น ของกิจ การเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของพนัก งาน โครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ กรมธรรม์ ประกัน ภั ย ขึ้นอยู่ กับการแยกข้ อ แตกต่ างระหว่ างการบัญชี และการจ่ ายเงิน เข้ า
กองทุน เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
41. หากกิจการสมทบเงินทุนสาหรับภาระผูกพัน ผลประโยชน์หลังออกจากงานด้ วยการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
โดยที่กิจการยังคงมีภาระผู กพั นตามกฎหมายหรื อภาระผู กพั นจากการอนุ มานเกี่ยวกับผลประโยชน์น้ั น
(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไกการกาหนดเบี้ยประกันในอนาคต หรือโดยผ่าน
ความสัมพั นธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ รับประกัน) การจ่ ายเบี้ยประกันไม่ ถือรวมเป็ นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเกี่ยวกับการสมทบเงิน กิจการจึงต้ องปฏิบัติทุกขั้น ดังนี้
41.1 บันทึกบัญชีสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไขตามเกณฑ์เป็ นสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 7)
41.2 รับรู้กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ เป็ นสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชย (หากกรมธรรม์เหล่ านั้นเข้ าหลักเกณฑ์ใน
ย่อหน้ าที่ 104ก)
42. หากกรมธรรม์ประกันภั ย อยู่ ในชื่ อของผู้เข้ าร่ วมโครงการโดยเฉพาะหรื อกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมโครงการ และ
กิจ การไม่ มี ภ าระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม านที่จ ะต้ อ งชดเชยผลขาดทุ น ตาม
กรมธรรม์ กิจการไม่ มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ ายผลประโยชน์แก่พนักงานในขณะที่ผ้ ูรับประกันจะต้ องเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจ่ า ยผลประโยชน์ ดั ง กล่ า ว การจ่ า ยเบี้ ยประกั น ในอั ต ราคงที่ ต ามกรมธรรม์ ดั ง กล่ า ว
โดยเนื้ อหาแล้ วเป็ นการจ่ ายชาระภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ของพนัก งาน มากกว่ าเป็ นการลงทุ น เพื่ อ ให้
สามารถชาระภาระผู กพันได้ ดังนั้ น กิจการจึงไม่ ต้องบันทึก สินทรัพย์หรือหนี้สินอีกต่ อไป และต้ องถือว่ า
การจ่ายนั้นเป็ นการสมทบตามโครงการสมทบเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้
43. การบัญชีสาหรับโครงการสมทบเงินมีลักษณะตรงไปตรงมา เนื่องจากภาระผูกพันของกิจการที่รายงานในแต่
ละงวดถูกกาหนดโดยจานวนที่สมทบในงวดนั้น ดังนั้น จึงไม่ ต้องใช้ ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่ าของภาระผูกพันหรือค่ าใช้ จ่าย และไม่ มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดกาไร
ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ย นอกจากนั้น ภาระผูกพั นจะวัดมู ลค่ าตาม
หลักเกณฑ์โดยไม่ต้องคิดลด เว้ นแต่ภาระผูกพัน ดังกล่าวมีกาหนดจ่ายทั้งจานวนเกินกว่า 12 เดือน นับจาก
วันสิ้นงวดที่พนักงานให้ บริการ
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
44. เมื่อพนักงานได้ให้บริการแก่ กิจการในระหว่ างงวด กิจการต้องรับรู เ้ งินสมทบที่ ตอ้ งจ่ ายให้โครงการ
สมทบเงินเพือ่ ตอบแทนสาหรับบริการที่พนักงานให้ โดย
44.1 รับรูเ้ ป็ นหนี้ สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย) หลังหักเงินสมทบที่จ่ายแล้ว ถ้าเงินสมทบที่จ่ายแล้วสูงกว่า
เงินสมทบที่ครบกาหนดจ่ ายก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู ส้ ่วนเกินนั้นเป็ น
สินทรัพย์ (ค่ าใช้จ่ายล่วงหน้า) ภายใต้ขอบเขตที่ว่าจานวนที่มีการจ่ ายล่วงหน้านั้นจะทาให้เกิด
การลดลงของการจ่ ายเงินในอนาคตลงหรือได้รบั เงินสดกลับคืน และ
44.2 รับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ นจะกาหนดหรืออนุ ญาตให้รวมเงิ นสมทบ
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้า
คงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
45. หากส่ วนของเงิ นสมทบตามโครงการสมทบเงิ นครบกาหนดจ่ ายทั้งหมดภายหลัง 12 เดื อนนับจาก
วันสิ้ นงวดที่พนักงานให้บริการ กิจการต้องคิดลดเงินสมทบโดยใช้อตั ราตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 78

การเปิ ดเผยข้อมูล
46. กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินที่รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสมทบเงิน
47. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ เงิ น สมทบตามโครงการสมทบเงิ น สาหรั บ
ผู้บริหารสาคัญ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้
48. การบัญชีสาหรับโครงการผลประโยชน์มีความซับซ้ อน เนื่องจากกิจการต้ องใช้ ข้อสมมติในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันและค่าใช้ จ่าย และมีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดผล
กาไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ย นอกจากนั้น เนื่องจากกิจการอาจ
ชาระภาระผู กพั นหลังจากพนักงานให้ บ ริ การแล้ วเป็ นเวลาหลายปี จะต้ องวัด มู ลค่ าของภาระผู กพั นตาม
หลักเกณฑ์การคิดลด

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
49. โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้ จัดตั้งเป็ นกองทุน หรือ อาจจัดตั้งเป็ นกองทุนที่กิจการจ่ายเงินสมทบทั้งหมด
หรือบางส่วน และบางครั้งพนักงานร่วมสมทบด้ วยโดยจ่ายสมทบเข้ าไปในกิจการหรือกองทุนที่แยกต่างหาก
ตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายออกจากกองทุนดังกล่าว การ
จ่ายผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อครบกาหนดไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับเพียงฐานะการเงินและผลการลงทุนของกองทุน
เท่านั้น แต่ ยังขึ้นอยู่ กับความสามารถ (และความตั้งใจ) ของกิจการที่จะชดเชยเงินทุ นส่วนที่ขาดไปของ
สินทรัพย์ในกองทุนด้ วย ดังนั้น โดยเนื้อหาแล้ วกิจการจึงรับประกันความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภั ย และความเสี่ยงจากการลงทุ นที่เกี่ยวข้ อ งกับโครงการนั้น ค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ สาหรั บ
โครงการผลประโยชน์จึงไม่จาเป็ นต้ องเท่ากับจานวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในงวดเท่านั้น
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50. การบันทึกบัญชีสาหรับโครงการผลประโยชน์ มีข้นั ตอนดังนี้
50.1 ใช้ เทคนิค จากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ประกัน ภั ย เพื่ อ จั ด ท าประมาณการจ านวน
ผลประโยชน์ ท่ีพนั กงานควรได้ รับเป็ นการตอบแทนสาหรั บบริ การที่พ นักงานให้ ในงวดก่ อนและ
งวดปั จจุ บันได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ วิธีน้ ีทาให้ กิจการจะต้ องกาหนดจานวนผลประโยชน์ ท่ีจะบันทึกใน
งวดก่อนและงวดปัจจุบัน (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 71) และจัดทาประมาณการ (ตามข้ อสมมติจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ) โดยใช้ ค่าตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ (เช่ น อัตรา
การหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต ) และตัวแปรทางการเงิน (เช่ น เงินเดือนและ
ค่ารักษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต) ที่มีผลต่อต้ นทุนของผลประโยชน์ (ตามย่อหน้ าที่ 72 ถึง 91)
50.2 คิดลดผลประโยชน์โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เพื่อกาหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้ นทุนบริการปั จจุ บัน (ตาม
ย่อหน้ าที่ 64 ถึง 66)
50.3 กาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 102 ถึง 104)
50.4 ก าหนดก าไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้ ง หมด
และจานวนกาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ย ที่ต้องรั บรู้เพิ่ มเติม
(ตามย่อหน้ าที่ 92 ถึง 95)
50.5 เมื่อเริ่มนาโครงการมาใช้ เป็ นครั้งแรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ กาหนดต้ นทุนการบริการ
ในอดีตของพนักงาน (ตามย่อหน้ าที่ 96 ถึง 101) และ
50.6 เมื่อมีการลดขนาดโครงการลง หรือจ่ายชาระผลประโยชน์ ให้ กาหนดผลกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย (ตามย่อหน้ าที่ 109 ถึง 115)
หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่ าหนึ่งโครงการ ให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้แยกแต่ ละโครงการ
ที่มีสาระสาคัญ
51. ในบางกรณี การประมาณการหาค่ าเฉลี่ยและการคานวณแบบลัด อาจให้ ข้อมูลที่เพียงพอในการประมาณ
ที่เชื่อถือได้ ซึ่งทาให้ กจิ การอาจมิต้องคานวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การบัญชีสาหรับภาระผูกพันจากการอนุมาน
52. กิจการต้องไม่บนั ทึกบัญชี เฉพาะภาระผู กพันตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ
ผลประโยชน์เ ท่ านั้น แต่ ต ้องบัน ทึ ก ภาระผู ก พัน จากการอนุ ม านที่ เ กิ ด จากประเพณี ป ฏิ บ ตั ิ ที่ไม่ เ ป็ น
ทางการของกิ จ การด้ว ย ประเพณี ป ฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการท าให้เ กิ ด ภาระผู ก พัน จากการอนุ ม าน
ซึ่ งกิจการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจ่ ายผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน ตัวอย่างของภาระผูกพันจาก
การอนุ มาน เช่ น หากมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิ บตั ิ ที่ไม่เป็ นทางการของกิจการจะเป็ นสาเหตุ ให้
เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อความสัมพันธ์กบั พนักงาน
53. เงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการผลประโยชน์อาจอนุญาตให้ กิจการบอกเลิกภาระผูกพันตามโครงการได้
อย่ างไรก็ตาม การยกเลิกโครงการมักทาได้ ยากหากกิจการยังคงต้ องการจ้ างพนักงานอยู่ ดังนั้น หากไม่ มี
หลักฐานโต้ แย้ งเป็ นอย่างอื่น การบัญชีสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานถือว่ากิจการที่ในปั จจุ บันสัญญา
ว่าจะให้ ผลประโยชน์จะยังคงปฏิบัติตามสัญญานั้นตลอดอายุงานที่เหลืออยู่ของพนักงาน
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งบแสดงฐานะการเงิน
54. จานวนที่รบั รูเ้ ป็ นหนี้ สินของโครงการผลประโยชน์ตอ้ งเป็ นผลรวมสุทธิของรายการดังนี้
54.1 มู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (ตาม
ย่อหน้าที่ 64)
54.2 บวกผลกาไรหรือหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ยงั ไม่ได้
รับรูจ้ ากการปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 92 ถึง 93
54.3 หักต้นทุนบริการในอดีตที่ยงั ไม่ได้รบั รู ้ (ตามย่อหน้าที่ 96)
54.4 หักมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่สามารถนาไป
จ่ ายภาระผูกพันได้โดยตรง (ตามย่อหน้าที่ 102 ถึง 104)
55. มู ลค่ าปั จจุ บั นของภาระผู กพั น ตามโครงการผลประโยชน์ คือ ภาระผู กพั นขั้นต้ นก่ อนหั กมู ลค่ ายุ ติธรรม
สินทรัพย์โครงการใดๆ
56. กิจการต้องกาหนดมู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผู กพัน ตามโครงการผลประโยชน์และมู ลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการโดยสมา่ เสมอเพียงพอที่จะไม่ทาให้จานวนเงินที่รบั รู ใ้ นงบการเงินแตกต่ างอย่างมี
สาระสาคัญจากจานวนเงินที่ควรจะเป็ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
57. มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้สนับสนุ น แต่ ไ ม่ บังคับ ให้ กิจการใช้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญทางคณิตศาสตร์ ประกันภั ยที่มี
คุณสมบัติท่เี หมาะสมเป็ นผู้วัดมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่มีสาระสาคัญทั้งหมด
เหตุผลในทางปฏิบัติคือ กิจการอาจให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยวัดมูลค่าภาระผูกพันก่อนวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ให้ นาผลจากการวัดมูลค่าของรายการที่มีสาระสาคัญและภาวะการณ์ต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ างมีสาระสาคัญ เช่ น การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดและอัตราดอกเบี้ยมาทาให้ เป็ นมูลค่ า
ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
58. จานวนที่กาหนดได้จากย่อหน้าที่ 54 อาจเป็ นตัวเลขติ ดลบ (ซึ่ งหมายถึงสินทรัพย์) กิจการต้องวัดค่ า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวตามมู ลค่าที่ตา่ กว่าระหว่างรายการใดรายการหนึง่ ดังนี้
58.1 จานวนที่กาหนดได้จากย่อหน้าที่ 54
58.2 ผลรวมของ
58.2.1 ผลขาดทุน สุทธิ จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ที่ยงั ไม่ได้รบั รู ้
และต้นทุนบริการในอดีต (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93 และ 96)
58.2.2 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของผลประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ มี อ ยู่ ใ นรู ป ของเงิ น ที่ ไ ด้ร ับ คื น จาก
โครงการ หรื อการลดเงินสมทบโครงการที่ จะจ่ ายในอนาคตลง มู ลค่ าปั จจุ บนั ของ
ผลประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ดัง กล่ า วต้อ งก าหนดโดยใช้อัต ราคิ ด ลดที่ ร ะบุ ไ ว้ต าม
ย่อหน้าที่ 78
58ก การปฏิ บตั ิ ตามย่อหน้า ที่ 58 ต้องไม่ทาให้กิจการรับรู ก้ าไรเพียงเพราะมีผลขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือต้นทุนบริการในอดีตในงวดปั จจุบนั หรือรับรูผ้ ลขาดทุนเพียงเพราะ
มีกาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดปั จจุบนั ดังนั้นกิจการต้องรับรูร้ ายการ
ต่ อไปนี้ ทันที ภายใต้ย่อหน้าที่ 54 หากรายการดังกล่ าวเกิ ดขึ้ นในขณะที่มีการกาหนดสิ นทรัพย์ตาม
โครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 58.2
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(1) ผลขาดทุนสุทธิ จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับงวดปั จจุบนั และ
ต้นทุนบริการในอดีตสาหรับงวดปั จจุบนั หากผลขาดทุนสุทธิ จากการประมาณดังกล่าวเกินกว่า
การลดลงของมู ลค่ าปั จจุ บ นั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ ที่ ระบุ ในย่ อหน้า ที่ 58.2.2 หาก
มู ลค่าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้ น ผลขาดทุนสุทธิ จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดสาหรับงวดปั จจุบนั และต้นทุนบริการ
ในอดีตสาหรับงวดปั จจุบนั ต้องรับรูท้ นั ทีตามย่อหน้าที่ 54
(2) ผลกาไรสุทธิ จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับงวดปั จจุบนั หลังหัก
ต้นทุนบริการในอดีตสาหรับงวดปั จจุบนั หากผลกาไรสุทธิจากการประมาณดังกล่าวเกินกว่าการ
เพิ่มขึ้ นของมู ลค่าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 58.2.2 หากมู ลค่ า
ปั จจุบนั ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง ผลกาไรสุทธิจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งหมดสาหรับงวดปั จจุ บนั หลังหักต้นทุนบริการในอดี ต
สาหรับงวดปั จจุบนั ต้องรับรูท้ นั ทีตามย่อหน้าที่ 54
58ข กิ จ การต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 58ก ก็ต่ อ เมื่ อ ณ วั น ต้ น งวด หรื อ วั น สิ้ นงวด กิ จ การมี ส่ ว นเกิ น2
ในโครงการผลประโยชน์ และจากเงื่อนไขของโครงการในปั จจุ บันไม่สามารถได้ รับส่วนเกิน นั้นคืนทั้งหมด
ผ่านการรับเงินคืนหรือการลดลงของการจ่ ายสมทบในอนาคต ในกรณีดังกล่าวต้ นทุนบริการในอดีตและ
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์ ประกันภั ย ที่เกิดขึ้นในงวด ซึ่งยังไม่ ไ ด้ รั บรู้ ตาม
ย่อหน้ าที่ 54 จะเพิ่มจานวนตามย่ อหน้ า ที่ 58.2.1 หากการเพิ่มขึ้นนี้ไม่ หักกลบด้ วยจานวนที่เท่ากันของ
การลดลงของมู ลค่ าปั จจุ บันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่สามารถรั บรู้รายการตามย่ อหน้ า ที่ 58.2.2
จะมีการเพิ่มขึ้นของยอดรวมสุทธิตามย่อหน้ าที่ 58.2 และเกิดผลกาไรที่ต้องรับรู้ ย่อหน้ าที่ 58ก ห้ ามรับรู้
ก าไรในสถานการณ์ เ หล่ า นี้ ผลกระทบทางตรงข้ า มเกิ ด กั บ ผลก าไรจากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในงวด ซึ่งยังไม่ ได้ รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 54 ถึงระดับที่ผลจากการประมาณตามหลั ก
ตามคณิตศาสตร์ประกันภัยลดผลขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลัก ตามคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยัง
ไม่รับรู้ ย่อหน้ าที่ 58ก ห้ ามรับรู้ผลขาดทุนในสถานการณ์เหล่านี้ ตัวอย่างการปฏิบัติตามย่อหน้ านี้ให้ ดูใน
ภาคผนวก ค
59. สินทรัพย์อาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกินในโครงการผลประโยชน์หรื อเกิดในบางกรณีท่กี ิจการรับรู้ผลกาไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ในกรณีดังกล่าว เนื่องจาก
59.1 กิจการควบคุมทรัพยากร คือ สามารถนาเงินส่วนเกินไปสร้ างผลประโยชน์ในอนาคตได้
59.2 การควบคุมนั้นเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต (พนักงานได้ ให้ บริการและกิจการสมทบเงินแล้ ว) และ
59.3 กิจการได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยการลดเงินสมทบที่จะจ่ ายในอนาคตลงหรื อ
ได้ รับเงินสดคืน ไม่ว่าทางตรงแก่กจิ การหรือทางอ้ อมโดยโอนไปยังโครงการอื่นที่ขาดดุล
2

ส่วนเกินคือส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
หลังการออกจากงาน
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60. จานวนสูงสุดตามย่อหน้ าที่ 58.2 ไม่สามารถนาไปใช้ แทนการชะลอการรับรู้ผลขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่ 92 ถึง 93) และต้ นทุนบริการในอดีตบางอย่าง (ตามย่อหน้ าที่ 96)
นอกจากสถานการณ์ท่กี ล่าวในย่อหน้ าที่ 58ก เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้ อจากัดนี้สามารถนาไปใช้ แทนแนวทาง
ที่ กิ จ การอาจเลื อ กปฏิ บั ติ เ มื่ อน ามาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มาใช้ ครั้ งแรกตามย่ อ หน้ าที่ 155.2
ย่อหน้ าที่ 120ก (6.3) กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ เนื่องจากจานวน
สูงสุด ตามย่อหน้ าที่ 58.2
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 60
โครงการผลประโยชน์มีลักษณะดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้
การเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ ที่ยังไม่ได้ รับรู้เมื่อนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรก
ตามย่อหน้ าที่ 155.2
จานวนติดลบตามย่อหน้ าที่ 54
มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้ รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ
ที่จะต้ องจ่ายในอนาคต
จานวนสูงสุดตามย่อหน้ าที่ 58.2 คานวณได้ ดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้
มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้ รับคืนในอนาคตและการลดลงของเงินสมทบ
ที่จะต้ องจ่ายในอนาคต
จานวนสูงสุด

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

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

กาไรหรือขาดทุน
61. กิจการต้องรับรูผ้ ลรวมสุทธิ ของรายการดังนี้ ในกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ มีมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น
กาหนดหรืออนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้
61.1 ต้นทุนบริการปั จจุบนั (ตามย่อหน้าที่ 63 ถึง 91)
61.2 ต้นทุนดอกเบี้ ย (ตามย่อหน้าที่ 82)
61.3 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 105 ถึง 107) และจาก
จานวนที่มีสิทธิที่จะได้รบั ชดเชย (ตามย่อหน้าที่ 104ก)
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61.4 ผลกาไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ตามที่กาหนดไว้ใน
นโยบายการบัญชี (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93ง)
61.5 ต้นทุนบริการในอดีต (ตามย่อหน้าที่ 96)
61.6 ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรื อการจ่ ายชาระผลประโยชน์ (ตามย่ อหน้าที่ 109
ถึง 110)
61.7 ผลกระทบของจานวนสู งสุดตามย่อหน้าที่ 58.2 หากไม่รบั รู ร้ ายการนอกกาไรหรือขาดทุนตาม
ย่อหน้าที่ 93ค
62. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ กาหนดให้ รวมต้ นทุน ผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่ าวไว้ ในราคาทุ นของ
สินทรัพย์ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้ นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรวม
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ซ่งึ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ตามย่อหน้ าที่ 61

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า - มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
และต้นทุนบริการปั จจุบนั
63. ต้ นทุนรวมสุดท้ ายของโครงการผลประโยชน์อาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายชนิด เช่ น เงินเดือนเดือนสุดท้ าย
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการเสียชีวิต แนวโน้ มค่ารักษาพยาบาล และผลตอบแทนจากการ
นาสินทรัพย์โครงการไปลงทุ น (กรณีท่โี ครงการมีการตั้งเป็ นกองทุน) ต้ นทุนรวมสุดท้ ายของโครงการจึง
ไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนนี้จะยังคงอยู่เป็ นระยะเวลานาน ในการวัดมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพัน ตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและต้ นทุนบริการปัจจุบันที่เกี่ยวข้ องจึงจาเป็ นต้ อง
63.1 ใช้ วิธกี ารกาหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่ 64 ถึง 66)
63.2 กระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการบริการ (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 71) และ
63.3 ตั้งข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตามย่อหน้ าที่ 72 ถึง 91)

วิธีกาหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
64. กิจการต้องใช้วิธี คิดลดแต่ ละหน่วยที่ประมาณการไว้ในการกาหนดมู ลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ตาม
โครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนบริการในอดีต
65. วิธีคิดลดแต่ ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (บางครั้งเรียกว่ า วิธีผลประโยชน์ค้างจ่ ายตามส่วนของบริการ หรือ
วิธีผลประโยชน์ตามจานวนปี หรือผลประโยชน์ท่ใี ห้ บริการ) พิจารณาว่ าการบริการในแต่ ละงวดก่อให้ เกิด
สิทธิในการได้ รับผลประโยชน์ (ตามย่อหน้ าที่ 67 ถึง 71) เพิ่มขึ้นทีละหน่วย และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันโดยรวม (ตามย่อหน้ าที่ 72 ถึง 91)
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 65
กิจการกาหนดจ่ายผลประโยชน์ท้งั จานวนเมื่อสิ้นสุดการจ้ างเท่ากับร้ อยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายสาหรับ
แต่ ละปี ที่พนักงานให้ บริการ เงินเดือนในปี ที่ 1 คือ 10,000 บาท และสมมติว่าแต่ ละปี เงินเดือนเพิ่มขึ้นแบบ
ทบต้ นในอัตราร้ อยละ 7 อัตราคิดลดเป็ นร้ อยละ 10 ต่อปี
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ตารางข้ างล่างแสดงภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นสาหรับพนักงานรายหนึ่งที่คาดว่าจะออกจากงานเมื่อสิ้นปี ที่ 5 โดยสมมติ
ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อให้ ง่ายต่อการทาความ
เข้ าใจ ตัวอย่างนี้ไม่รวมการปรับปรุงเพิ่มเติมที่จะสะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานจะออกจากงานก่อนหรือหลัง
วันที่ท่คี าดไว้
ปี ที่
1
2
3
ผลประโยชน์ท่เี กิดจาก
- ปี ก่อน
0 131 262
- ปี ปัจจุบนั (ร้ อยละ 1 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย)
131 131 131
- ปี ปัจจุบนั และปี ก่อน
131 262 393
ภาระผูกพันยกมา
89 196
ดอกเบี้ยร้ อยละ 10
9
20
ต้ นทุนบริการปัจจุบนั
89
98 108
ภาระผูกพันสิ้นงวด
89 196 324
หมายเหตุ
1. ภาระผูกพันยกมา คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์งวดก่อนๆ
2. ต้ นทุนบริการปัจจุบนั คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ท่เี กิดจากงวดปัจจุบนั
3. ภาระผูกพันสิ้นงวด คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์ท่เี กิดจากงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ

4

5

393
131
524
324
33
119
476

524
131
655
476
48
131
655

66. กิจการต้ องคิดลดภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งจานวน แม้ ภาระผูกพันบางส่วนจะครบ
กาหนดจ่ายภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน

การจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดการบริการ
67. ในการกาหนดมู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
และต้นทุ นบริ การในอดี ต กิ จการต้องก าหนดผลประโยชน์ไปยังงวดบริ การต่ างๆ ตามสู ตรค านวณ
ผลประโยชน์ของโครงการ อย่ างไรก็ ดี ถ้าการให้บริ การของพนักงานในปี หลังๆ จะทาให้ระดับของ
ผลประโยชน์สูงกว่าปี ก่อนๆ อย่างเป็ นสาระสาคัญ กิจการต้องกาหนดผลประโยชน์ตามวิธีเส้นตรง นับจาก
67.1 วันที่การให้บริการของพนักงานมีผลทาให้พนักงานเริ่มได้รบั ผลประโยชน์ตามโครงการ (ไม่ว่า
ผลประโยชน์น้นั จะขึ้ นกับเงื่อนไขของการให้บริการในอนาคตหรือไม่) จนถึง
67.2 วันที่การให้บริการของพนักงานไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามโครงการในระยะเวลาต่ อมาอย่างมี
สาระสาคัญ นอกเหนือจากเงินเดือนที่เพิม่ ขึ้ นในอนาคต
68. วิธคี ิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กาหนดให้ กิจการกาหนดผลประโยชน์ของงวดปั จจุ บัน (เพื่อคานวณ
ต้ นทุนบริการปัจจุบัน) และกาหนดผลประโยชน์ท้งั งวดก่อนและงวดปัจจุบัน (เพื่อหามูลค่าปั จจุ บันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์) กิจการกาหนดผลประโยชน์ให้ งวดต่างๆ ตามงวดที่ภาระผูกพันที่จะต้ อง
ให้ ผลประโยชน์หลังออกจากงานเกิดขึ้น ภาระผูกพันดังกล่าวจะเกิดเมื่อ พนักงานให้ บริการเพื่อแลกเปลี่ยน
กับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการคาดว่าจะจ่ายในรอบระยะเวลารายงานในอนาคต วิธีการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทาให้ กิจการวัดมูลค่าภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ รับรู้
เป็ นหนี้สนิ
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 68
1. โครงการผลประโยชน์ กาหนดให้ จ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100 โดยจ่ ายเมื่อพนักงานออกจากงานตาม
จานวนปี ที่พนักงานให้ บริการ
กิจการกาหนดผลประโยชน์จานวน 100 สาหรับแต่ละปี ต้ นทุนบริการปั จจุ บันมี มูลค่ าปั จจุ บันจานวน 100
ส่วนมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มีมูลค่าปั จจุ บันของผลตอบแทนจานวน 100 คูณ
ด้ วยจานวนปี ของการให้ บริการจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ถ้ ากิจการต้ องจ่ ายผลประโยชน์น้ันทันทีท่พี นักงานออกจากงาน ต้ นทุนบริการปั จจุ บันและมูลค่ าปั จจุ บันของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จะสะท้ อนวันที่ท่คี าดว่าพนักงานจะออกจากงาน ดังนั้น เนื่องจากผลของ
การคิดลด จานวนผลประโยชน์ข้างต้ นจะน้ อยกว่าจานวนที่คานวณได้ หากพนักงานออกจากงาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
2. โครงการกาหนดให้ จ่ายบานาญรายเดือนเป็ นจานวน ร้ อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย สาหรับแต่ละปี ที่
ทางาน และจะจ่ายตั้งแต่อายุ 65 ปี
ผลประโยชน์จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน (ณ วันที่คาดว่าจะออกจากงาน) ของบานาญรายเดือนร้ อยละ 0.2 ของประมาณ
การเงินเดือนเดือนสุดท้ ายที่จะต้ องจ่ายตั้งแต่วันที่คาดว่าจะเกษียณไปจนถึงวันที่คาดว่าจะเสียชีวิต จะกาหนดไปให้
แต่ละปี ที่ให้ บริการ ต้ นทุนบริการปั จจุ บัน คือ มูลค่าปั จจุ บันของผลประโยชน์น้ัน มูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ คือ มู ลค่ าปั จจุ บันของบานาญที่จ่ายรายเดือนเป็ นจานวนร้ อยละ 0.2 ของเงินเดือนเดือน
สุดท้ ายคูณด้ วยจานวนปี ที่ให้ บริการจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ต้ นทุนบริการปั จจุ บันและมูลค่าปั จจุ บันของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้องคิดลด เพราะการจ่ายบานาญจะเริ่มตั้งแต่อายุครบ 65 ปี
69. บริการของพนักงานจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ ว่าผลประโยชน์น้ันจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของการจ้ างงานในอนาคต (หรื ออีกนัยหนึ่ง คือ ผลประโยชน์ดังกล่ าวยัง ไม่ ถือเป็ นสิทธิขาดของ
พนักงาน) กล่ าวคือ การให้ บริ การของพนักงานก่อนวันที่ได้ รับสิทธิขาดนั้น ก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการ
อนุมาน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา จานวนของบริการที่พนักงานจะต้ องให้ ในอนาคต
ก่อนที่จะได้ รับสิทธิขาดนั้นจะลดลง ทั้งนี้ ในการวัด มู ลค่ า ภาระผู ก พั น จากโครงการผลประโยชน์ ดั ง กล่ า ว
กิจการจะต้ องพิจารณาความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานบางคนอาจไม่สามารถทาตามข้ อกาหนดที่จะได้ รับสิทธิขาด
ในทานองเดียวกัน แม้ ว่าผลประโยชน์หลังการจ้ างงานบางอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลหลังการจ้ างงานกิจการ
จะต้ อ งจ่ า ยก็ต่ อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ท่ีร ะบุ ไ ว้ เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง พ้ น สภาพพนั ก งาน ก็จ ะถื อ ว่ า มี ภ าระผู ก พั น
เมื่อพนักงานได้ ให้ บริ การที่ทาให้ ได้ รับสิทธิท่ีจะรั บผลประโยชน์ดังกล่ าวเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีระบุไว้ เกิดขึ้น
ความเป็ นไปได้ ท่ีเหตุการณ์ท่ีระบุ ไว้ จ ะเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่ อการวัดมู ลค่ า ของภาระผู ก พั น แต่ ไ ม่ ไ ด้
กาหนดว่าภาระผูกพันเกิดขึ้นหรือไม่
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 69
1. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100 สาหรับแต่ละปี ที่พนักงานให้ บริการ แต่พนักงานจะได้ รับสิทธิขาด
เมื่อทางานครบ 10 ปี
กิจการควรกาหนดผลประโยชน์จานวน 100 ให้ แต่ละปี โดยในแต่ละปี ของ 10 ปี แรก ต้ นทุนบริการปั จจุ บันและ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานอาจให้ บริการไม่ถึง 10 ปี
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 69
2. โครงการจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100 สาหรับแต่ ละปี ที่ให้ บริการ แต่ไม่รวมบริการก่อนอายุ 25 ปี และ
ผลประโยชน์น้นั เป็ นสิทธิขาดทันที
บริการที่พนักงานให้ ก่อนอายุ 25 ปี ไม่ ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ เพราะก่อนวันที่ดังกล่ าว บริการไม่ ได้ นาไปสู่
ผลประโยชน์ ไม่ ว่าจะมีเงื่อ นไขหรื อไม่ กต็ าม ดังนั้น ผลประโยชน์ ในช่ วงดังกล่ าวไม่ ได้ รับการจัดสรรไว้ ทั้ง นี้
ผลประโยชน์เป็ นจานวน 100 ต้ องกาหนดให้ แต่ละปี หลังจากพนักงานอายุครบ 25 ปี แล้ ว
70. ภาระผูกพันจะเพิ่มขึ้นจนกว่ าจะถึงวันที่การให้ บริการของพนักงานในอนาคตไม่ ทาให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
อย่ างเป็ นสาระสาคั ญ ดังนั้น ผลประโยชน์ท้งั หมดจะกาหนดให้ งวดบัญชีต่างๆ ที่ส้ นิ สุดในหรือก่อนวันที่
ดังกล่ าวตามสูตรการคานวณผลประโยชน์ ของโครงการ อย่ างไรก็ตาม ถ้ าการให้ บริการของพนักงานในปี
หลังๆ ทาให้ ผลประโยชน์สงู กว่าปี ก่อนอย่างเป็ นสาระสาคัญ กิจการต้ องกาหนดผลประโยชน์ตามวิธีเส้ นตรง
จนกว่าจะถึงวันที่การให้ บริการของพนักงานไม่ทาให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญอีกต่อไป ทั้งนี้
เพราะในที่สดุ บริการที่พนักงานให้ ตลอดระยะเวลานั้นนาไปสู่ผลประโยชน์ในระดับที่สงู ขึ้น
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 70
1. โครงการกาหนดจ่ายผลประโยชน์ ครั้งเดียวเป็ นจานวน 1,000 เมื่อพนักงานทางานครบ 10 ปี โดยไม่จ่าย
ผลประโยชน์อ่นื สาหรับการให้ บริการของพนักงานหลังจากนั้น
กิจการกาหนดผลประโยชน์ให้ แต่ละปี เป็ นจานวน 100 (1,000 หาร 10 ปี ) ใน 10 ปี แรก ต้ นทุนบริการ
ปั จจุ บันของแต่ละปี ใน 10 ปี แรก สะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานอาจทางานไม่ ครบ 10 ปี กิจการจะไม่
ต้ องกาหนดผลประโยชน์หลังจากนั้น
2. โครงการกาหนดจ่ ายผลประโยชน์ หลังออกจากงานครั้งเดียวเป็ นจานวน 2,000 ให้ แก่พนักงานทุกคนที่
ยังคงทางานจนอายุครบ 55 ปี โดยมีอายุงานครบ 20 ปี หรือจ่ายผลประโยชน์ให้ พนักงานที่อายุครบ 65 ปี
โดยไม่คานึงถึงอายุงาน
สาหรับพนักงานที่เข้ างานก่อนอายุ 35 ปี การให้ บริการจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตามโครงการเมื่ออายุครบ
35 ปี เท่านั้น (พนักงานสามารถออกจากงานเมื่ออายุ 30 ปี และกลับมาทางานเมื่ออายุ 33 ปี โดยไม่ส่งผล
ต่ อจานวนหรื อเวลาที่จะได้ รับผลประโยชน์) ทั้งนี้ ผลประโยชน์ ดัง กล่ าวขึ้นอยู่ กับ การท างานในอนาคต
นอกจากนี้ การทางานหลังจากอายุเกินกว่ า 55 ปี ก็จะไม่ กระทบต่ อจานวนผลประโยชน์หลังจากนั้นอย่าง
เป็ นสาระสาคัญ ดังนั้นสาหรั บพนักงานเหล่ านี้ กิจการกาหนดผลประโยชน์ให้ ทุกปี ปี ละเป็ นจานวน 100
(2,000 หาร 20 ปี ) ตั้งแต่พนักงานอายุ 35 ถึง 55 ปี เท่านั้น
สาหรับพนักงานที่เข้ างานระหว่ างอายุ 35 ถึง 45 ปี การมีอายุงานเกิน 20 ปี จะไม่ทาให้ ผลประโยชน์
หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญสาหรับพนักงานเหล่านี้ กิจการกาหนดผลประโยชน์ให้ เป็ นจานวน
100 (2,000 หาร 20 ปี ) ต่อปี ใน 20 ปี แรก
สาหรับพนักงานที่เข้ างานเมื่ออายุ 55 ปี การมีอายุงานเกิน 10 ปี จะไม่ ทาให้ ผลประโยชน์ หลังจากนั้น
เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญ สาหรับพนักงานเหล่านี้กิจการกาหนดผลประโยชน์เป็ นจานวน 200 (2,000
หาร 10 ปี ) ต่อปี ใน 10 ปี แรก
สาหรับพนักงานทั้งหมด ต้ นทุนบริการปั จจุ บันและมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันสะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่ี
พนักงานอาจทางานไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 70
3. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกาหนดให้ พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ครบ
20 ปี สามารถเบิกชดเชยค่ ารักษาพยาบาลได้ ร้อยละ 40 ของค่ ารั กษาพยาบาลหลังออกจากงานและ
พนักงานที่ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่ า สามารถเบิกชดเชยได้ ร้อยละ 50 ของค่ า
รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ตามสูตรการคานวณผลประโยชน์ของโครงการ กิจการกาหนดเท่ากับร้ อยละ 4 ต่อปี ใน 10 ปี แรกของมูลค่า
ปั จจุ บันของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ร้ อยละ 40 หาร 10ปี ) และร้ อยละ 1 ต่อปี (ร้ อยละ 10
หาร 10 ปี ) ในปี ที่ 11 ถึง 20 ทั้งนี้ ต้ นทุนบริการปั จจุ บันของแต่ละปี สะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่พี นักงานอาจ
ทางานไม่ ครบตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อที่จะได้ รับบางส่วนหรื อทั้งหมดของผลประโยชน์ กิจการไม่ ได้
กาหนดผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานก่อนทางานครบ 10 ปี
4. โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานกาหนดให้ พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ครบ 20
ปี สามารถเบิกชดเชยค่ ารักษาพยาบาลได้ ร้อยละ 10 ของค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน และพนักงานที่
ออกจากงานหลังจากมีอายุงาน 20 ปี หรือมากกว่ า สามารถเบิกชดเชยได้ ร้อยละ 50 ของค่ ารักษาพยาบาล
หลังออกจากงาน
การให้ บริการของพนักงานในปี หลังๆ จะก่ อให้ เกิดผลประโยชน์ท่เี พิ่ มขึ้นอย่ างเป็ นสาระสาคัญมากกว่ า
ปี แรกๆ ดังนั้น สาหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานหลังอายุงานครบ 20 ปี หรือมากกว่า กิจการกาหนด
ผลประโยชน์ ต ามวิ ธี เ ส้ น ตรงตามย่ อ หน้ า ที่ 68 ส าหรั บ พนั ก งานที่ มี อ ายุ ง านเกิ น 20 ปี นั้ น ไม่ ท าให้
ผลประโยชน์หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญดังนั้นผลประโยชน์ท่กี าหนดให้ แต่ละปี ใน 20 ปี แรก
คือ ร้ อยละ 2.5 ของมูลค่าปัจจุบันของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิด (ร้ อยละ 50 หาร 20 ปี )
สาหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานระหว่างอายุงาน 10 ถึง 20 ปี กิจการกาหนดผลประโยชน์เท่ากับ
ร้ อยละ 1 ต่อปี ใน 10 ปี แรกของมูลค่าปั จจุ บันของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจการไม่ ได้ กาหนด
ผลประโยชน์ให้ กบั พนักงานเหล่านี้สาหรับการทางานตั้งแต่ส้ นิ ปี ที่ 10 ถึงวันที่ท่คี าดว่าจะออกจากงาน
กิจการไม่กาหนดผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่คาดว่าจะออกจากงานก่อนทางานครบ 10 ปี
71. หากจ านวนผลประโยชน์ คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นที่แ น่ น อนของเงิ น เดื อ นเดื อ นสุด ท้ า ยของแต่ ล ะปี ที่ใ ห้ บริ ก าร
เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะมีผลต่อจานวนเงินที่ต้องมีเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นสาหรับบริการ
ที่พนักงานให้ ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น
71.1 เพื่อการพิจารณาตามย่ อหน้ าที่ 67.2 เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นไม่ ทาให้ เกิดผลประโยชน์อีกต่ อไป แม้ ว่า
จานวนผลประโยชน์จะขึ้นกับเงินเดือนเดือนสุดท้ าย และ
71.2 จ านวนผลประโยชน์ ท่ีก าหนดในแต่ ล ะงวดเป็ นสัด ส่ ว นที่ แ น่ น อนของเงิ น เดื อ นที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์น้นั
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 71
พนักงานจะได้ รับผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย สาหรับแต่ละปี ที่ให้ บริการก่อนอายุครบ 55 ปี
กิจการกาหนดผลประโยชน์ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายที่คาดไว้ ในแต่ละปี จนพนักงานมีอายุครบ 55 ปี
ซึ่งเป็ นวันที่การให้ บริ การหลังจากนั้นจะไม่ ทาให้ ผลประโยชน์ หลังจากนั้นภายใต้ โครงการเพิ่ มขึ้นอย่ างเป็ น
สาระสาคัญ กิจการจึงไม่กาหนดผลประโยชน์สาหรับการบริการภายหลังอายุดังกล่าวอีก
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
72. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องเป็ นกลางและสอดคล้องกัน
73. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของกิจการเกี่ยวกับ
ตัวแปรที่จะกาหนดต้ นทุนขั้นสุดท้ ายของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้ พนักงาน ซึ่งประกอบด้ วย
73.1 ข้ อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะในอนาคตของพนักงานปั จจุ บันและอดีตพนักงาน
(รวมถึงผู้อยู่ในการอุปการะ) ที่มีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับเรื่องต่างๆ เช่น
73.1.1 อัตราการเสียชีวิต ทั้งในระหว่างและภายหลังการจ้ างงาน
73.1.2 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณอายุก่อนกาหนด
73.1.3 สัดส่วนของสมาชิกของโครงการและผู้อยู่ในการอุปการะที่มีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์ และ
73.1.4 อัตราการเรียกร้ องให้ จ่ายเงินตามโครงการการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ
73.2 ข้ อสมมติทางการเงินเกี่ยวข้ องกับเรื่องต่างๆ เช่น
73.2.1 อัตราคิดลด (ตามย่อหน้ าที่ 78 ถึง 82)
73.2.2 ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต (ตามย่อหน้ าที่ 83 ถึง 87)
73.2.3 กรณีผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตรวมทั้งต้ นทุนการ
จัดการสิทธิท่ีจะเรี ยกร้ องให้ จ่ายเงิน และการจ่ ายผลประโยชน์ หากเป็ นสาระสาคัญ (ตาม
ย่อหน้ าที่ 88 ถึง 91) และ
73.2.4 อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ ของสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้ าที่ 105 ถึง 107)
74. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะเป็ นกลางหากไม่ ใช้ วิธีท่ไี ม่ระมัดระวังหรือ
ระมัดระวังมากจนเกินไป
75. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ยจะสอดคล้ องกัน หากข้ อสมมติ น้ันสะท้ อน
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้ อ อัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์โครงการ และอัตราคิด ลด ตัวอย่ างเช่ น ข้ อสมมติท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับระดับเงินเฟ้ อบางระดับ
(เช่ น ข้ อสมมติ เกี่ยวกับอัต ราดอกเบี้ ย และการเพิ่ ม ขึ้นของเงินเดื อ นและผลประโยชน์ )ในงวดอนาคต
ที่งวดใดงวดหนึ่ง จะใช้ ระดับอัตราเงินเฟ้ อระดับเดียวกันในช่วงเวลานั้น
76. ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้ อ อัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์โครงการ และอัตราคิดลด ตัวอย่ างเช่ น ข้ อสมมติท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับระดับเงินเฟ้ อบางระดับ
(เช่ น ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและผลประโยชน์)ในงวดอนาคตที่งวด
ใดงวดหนึ่ง จะใช้ ระดับอัตราเงินเฟ้ อระดับเดียวกันในช่ วงเวลานั้น กิจการกาหนดอัตราคิดลดและข้ อสมมติ
ทางการเงินอย่ างอื่นตามอัตราที่ประกาศ เว้ นแต่ การประมาณตามอัตราที่แท้ จริง (ปรับด้ วยอัตราเงินเฟ้ อ)
จะน่ าเชื่อถือมากกว่ า เช่ น ในประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้ ออย่ างรุนแรง (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง) หรือหากผลประโยชน์เชื่อมโยงกับดัชนี และหุ้น
กู้ท่เี ชื่อมโยงกับดัชนีในสกุลเงินและเงื่อนไขเดียวกันนั้นมีการซื้อขายอย่างหนาแน่นในตลาด
77. ข้อสมมติ ทางการเงินต้องอยู่บนพื้ นฐานของการคาดการณ์ของตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สาหรับงวดที่จะชาระภาระผูกพัน
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - อัตราคิดลด
78. อัตราที่ใช้คิดลดภาระผู กพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ทั้งที่มีกองทุนและไม่มีกองทุน ) ต้อง
กาหนดโดยอ้างอิ งกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของหุน้ กู ้ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับ อยู่ใน
ระดับดี ณ วันรอบระยะเวลารายงาน ในประเทศที่หนุ้ กูด้ งั กล่าวมีการซื้ อขายในตลาดน้อย ควรใช้อตั รา
ผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาล (ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) สกุลเงิน และเงื่อนไข
ของหุ้น กู เ้ อกชนหรื อพัน ธบัต รรัฐบาลต้องสอดคล้อ งกับ สกุ ล เงิ น และเงื่ อ นไขของภาระผู ก พัน ของ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
79. ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ อัตราคิดลด ซึ่งเป็ น
ตัวสะท้ อนค่าของเงินตามเวลา แต่ไม่สะท้ อนความเสี่ยงในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หรือความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ ยังไม่สะท้ อนความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเฉพาะของกิจการที่เกิดกับเจ้ าหนี้
ของกิจการ และความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่ างจากข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยได้
80. อัตราคิดลดสะท้ อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติ กิจการมักใช้ อัตรา
คิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักอัตราเดียวที่สะท้ อนจังหวะเวลาที่ประมาณขึ้น จานวนเงินของการจ่ายผลประโยชน์
และสกุลเงินของผลประโยชน์ท่จี ะจ่าย
81. ในบางกรณี อาจไม่มีตลาดการซื้อขายหุ้นกู้ท่มี ีการซื้อขายมากและมีระยะเวลาครบกาหนดยาวนานเพียงพอ
และสอดคล้ องกับอายุโดยประมาณของการจ่ ายผลประโยชน์ท้งั หมด ในกรณีน้ัน กิจการจะใช้ อัตราตลาด
ปัจจุบันที่เหมาะสมกับเวลาคิดลดการจ่ายเงินในช่ วงเวลาที่ส้นั กว่า และประมาณอัตราคิดลดสาหรับช่ วงเวลา
ครบกาหนดที่ยาวกว่าโดยการเทียบสัดส่วนจากอัตราตลาดปัจจุบันตามเส้ นอัตราผลตอบแทน มูลค่าปั จจุ บัน
ทั้งหมดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์มักจะไม่ได้ รับผลกระทบจากอัตราคิดลดที่ใช้ กับส่วนของ
ผลประโยชน์ ท่ีค รบก าหนดจ่ า ยภายหลัง ระยะเวลาครบกาหนดของหุ้ น กู้ ห รื อพั น ธบัต รรั ฐบาลที่มี อ ยู่ ใ น
ท้ องตลาด
82. ต้ นทุนดอกเบี้ยคานวณโดยการคูณอัตราคิดลดที่กาหนด ณ วันต้ นงวดด้ วยมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์ ท่ีมี อยู่ ตลอดงวดนั้ น โดยน าผลการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของภาระผู ก พั น มา
พิจารณาด้ วยมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันจะแตกต่างจากหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจาก
หนี้สินนั้นถู กบันทึกหลังจากหั กด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์โครงการ อีกทั้งผลกาไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ประกั นภั ย และต้ น ทุ นบริ ก ารในอดี ต ส่ ว นยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ใ นทัน ที
(ภาคผนวก ก แสดงตัวอย่างรวมการคานวณดอกเบี้ยไว้ ด้วย)

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - เงินเดือน ผลประโยชน์ และ
ค่ารักษาพยาบาล
83. ภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานนั้น จะต้องวัดโดยใช้เกณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
83.1 เงินเดือนที่ประมาณว่าจะเพิม่ ขึ้ นในอนาคต
83.2 ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ (หรือเกิดจากภาระผูกพันจากการอนุ มาน
ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ
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83.3 การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตที่ ป ระมาณไว้ข องผลประโยชน์ร ะดับ ภาครัฐ ที่ มี ผ ลต่ อ การจ่ า ย
ผลประโยชน์ตามโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้ เท่านั้น
83.3.1 การเปลี่ยนแปลงนั้นบังคับใช้ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
83.3.2 ประวัติ ใ นอดี ต หรื อหลัก ฐานอื่ น ๆ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้บ่ ง ชี้ ว่ าผลประโยชน์ระดับ ภาครัฐจะ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คาดการณ์ได้ เช่ น เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ราคาทัว่ ไปหรือระดับเงินเดือนทัว่ ไปในอนาคต
84. การประมาณของอัตราเงิ นเดือ นที่เพิ่ ม ขึ้นในอนาคตต้ อ งค านึงถึ ง อัต ราเงิ นเฟ้ อ ความอาวุโส การเลื่อ น
ตาแหน่ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
85. หากเงื่ อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรื อภาระผู กพั นจากการอนุ มานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น )
กาหนดให้ กิจการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ในงวดอนาคต การวัดมูลค่ าของภาระผูกพันจะต้ องสะท้ อนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นด้ วย ตัวอย่างเช่น
85.1 กิจการมีประวัติให้ ผลประโยชน์เพิ่มในอดีตเพื่อบรรเทาผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อเป็ นต้ น และไม่มี
ข้ อบ่งชี้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติน้นั ในอนาคต หรือ
85.2 ได้ รับรู้กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ วในงบการเงิน และกิจการผูกพัน
ไม่ ว่าโดยเงื่ อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรื อ ภาระผู กพั นจากการอนุ ม านที่น อกเหนื อจาก
เงื่อนไขนั้น) หรือโดยกฎหมาย ให้ ใช้ ส่วนเกินของโครงการเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(ตามย่อหน้ าที่ 98.3)
86. ข้ อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์
ในอนาคตที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เป็ นทางการของโครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อ
86.1 ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต ถ้ า การเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลต่ อ ผลประโยชน์ ท่ีใ ห้ ส าหรั บ บริ ก ารที่เ กิ ด ก่ อ น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
86.2 ต้ นทุนบริ การปั จจุ บันในงวดหลังการเปลี่ยนแปลง ถ้ าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่ อผลประโยชน์ท่ีให้
สาหรับบริการที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง
87. ผลประโยชน์หลังออกจากงานบางประเภทเชื่ อมโยงกับตัวแปรอื่นๆ เช่ น ระดับของผลประโยชน์จากการ
ออกจากงานระดับภาครัฐ หรือค่ารักษาพยาบาลระดับภาครัฐ การวัดมูลค่าผลประโยชน์ดังกล่าวสะท้ อนถึง
การเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ ของตัวแปรเหล่ านั้นโดยอ้ างอิงกับประสบการณ์ ในอดีตและหลักฐานอื่นที่
เชื่อถือได้
88. ข้อสมมติ เกี่ยวกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต้องรวมประมาณการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของต้นทุน
ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอัตราเงินเฟ้ อและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
89. การวัดมูลค่าผลประโยชน์การรักษาพยาบาลหลังออกจากงานต้ องอาศัยข้ อสมมติเกี่ยวกับระดับและความถี่
ของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินในอนาคตและต้ นทุนของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินนั้น กิจการประมาณต้ นทุน
ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจากข้ อมูลในอดีตตามประสบการณ์ของกิจการเอง และเมื่อจาเป็ นอาจใช้ ข้อมูล
อื่นในอดีตจากกิจการอื่นๆ บริษัทประกัน ผู้ให้ บริการทางการแพทย์ หรือแหล่งอื่นๆ ประกอบ นอกจากนี้
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ยังคานึงถึงผลกระทบของความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาพยาบาล หรือรูปแบบ
การให้ บริการ และการเปลี่ยนแปลงสุขภาพพลานามัยของผู้เข้ าร่วมโครงการ
90. ระดับและความถี่ของสิทธิเรียกร้ องให้ จ่ายเงินมักเป็ นผลจากอายุ สุขภาพ และเพศของพนักงาน (และผู้ท่พี นักงาน
ให้ การอุปการะ) และอาจเป็ นผลจากปั จจัยอื่น เช่ น ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น จะมีการปรับปรุงข้ อมูล
ในอดีตเมื่อส่วนประกอบทางประชากรศาสตร์ ของประชากรแตกต่ างจากข้ อมูลในอดีต ที่ใช้ และจะมีการ
ปรับปรุงเมื่อมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ว่าแนวโน้ มในอดีตจะไม่เป็ นไปเช่นนั้นอีกต่อไปในอนาคต
91. โครงการผลประโยชน์ ค่ารั กษาพยาบาลหลังออกจากงานบางโครงการกาหนดให้ พนักงานจ่ ายสมทบต้ นทุ น
ค่ ารั กษาพยาบาลของโครงการด้ วย การประมาณต้ นทุ นค่ ารั กษาพยาบาลในอนาคตต้ องคานึงถึงการสมทบ
ดังกล่ าวตามเงื่ อนไขของโครงการ ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน (หรื อตามภาระผู กพั นจากการอนุ มาน
ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนั้น) การเปลี่ยนแปลงของเงินสมทบของพนักงานนี้มีผลต่อต้ นทุนบริการในอดีต และ
บางครั้ ง มี ผลต่ อการลดขนาดโครงการลง ต้ นทุ นที่เ กิ ดขึ้ นของสิทธิ เรี ยกร้ องให้ จ่ ายเงิ น อาจลดลงหากมี
ผลประโยชน์ระดับภาครัฐหรือผู้ให้ บริการทางสุขภาพอื่นๆ ช่วยแบ่งเบาภาระด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 83.3 และ 87)

ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
92. ในการวัด มู ลค่ าภาระหนี้ สินของโครงการผลประโยชน์ตามย่ อหน้าที่ 54 นั้น กิ จการต้องรับรู ้ (ตาม
เงื่อนไขในย่อหน้าที่ 58ก) ส่วนหนึง่ ของผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (ตามที่ระบุ ไว้ในย่อหน้าที่ 93) เป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายหากมู ลค่าสะสมสุทธิ ของผลกาไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ยงั ไม่ได้รบั รู เ้ มื่อวันสิ้ นสุดของงวด
ก่อนเกินกว่าจานวนที่มากกว่าระหว่าง
92.1 ร้อยละ 10 ของมู ลค่ าปั จจุบนั ของภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น (ก่อนหัก
สินทรัพย์โครงการ) และ
92.2 ร้อยละ 10 ของมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันนั้น
หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้คานวณและปฏิบตั ิแยกตามโครงการผลประโยชน์แต่ละโครงการ
93. ส่วนของผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ตอ้ งรับรู ส้ าหรับ
โครงการผลประโยชน์แ ต่ ละโครงการ คื อส่ วนเกิ นที่ คานวณได้ตามย่ อหน้าที่ 92 หารด้วยจานวนปี
ถัวเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ของอายุงานที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม
กิจการอาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่เป็ นระบบที่ทาให้สามารถรับรูผ้ ลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รวดเร็วขึ้ นก็ได้ หากกิจการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสาหรับทั้ง ผลกาไรและ
ขาดทุ นอย่ างสมา่ เสมอสาหรับทุ กๆ งวด กิ จการอาจใช้วิธี อื่นเหล่ านี้ ได้ แม้ผลกาไรและขาดทุ นทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะอยู่ในขอบเขตตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 92
93ก หากกิ จ การมี น โยบายการรับ รู ้ผ ลก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยในงวดที่เกิดผลกาไรขาดทุนดังกล่าว ตามที่อนุ ญาตในย่อหน้าที่ 93 กิจการอาจรับรูร้ ายการ
ดังกล่ าวในกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื่ น ตามย่ อหน้าที่ 93ข ถึง 93ง หากกิ จการปฏิ บตั ิ เช่ น เดี ยวกัน
สาหรับ
(1) โครงการผลประโยชน์ทุกโครงการ และ
(2) ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกรายการ
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93ข ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่อนุญาตในย่อหน้ าที่ 93ก ต้ องแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
93ค กิจการที่รับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามย่อหน้ าที่ 93ก
ต้ องรับรู้การปรับปรุงที่เกิดจากขอบเขตในย่อหน้ าที่ 58.2 ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
93ง ผลก าไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ย และการปรั บปรุงที่เกิด จาก
ขอบเขตในย่ อหน้ าที่ 58.2 ที่รับรู้โดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น ต้ องรับรู้ทันทีในกาไรสะสม และ
ต้ องไม่จัดประเภทรายการเหล่านี้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา
94. ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ป ระกันภัยอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดย
มีสาเหตุต่างๆ เช่น
94.1 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ไม่ คาดการณ์ไว้ ของอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การเกษียณอายุ ก่อน
กาหนด หรือการเสียชีวิต หรือการเพิ่มของเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ (หากเงื่อนไขที่เป็ นทางการ
หรื อ โดยอนุ ม านของโครงการท าให้ ผลประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ นตามอั ต ราเงิ น เฟ้ อ) หรื อ ของต้ น ทุ น
ค่ารักษาพยาบาล
94.2 ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงการประมาณของการหมุ น เวี ย นของพนั ก งานในอนาคต
การเกษียณอายุก่อนกาหนด หรือการเสียชีวิต หรือการเพิ่มของเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ (หาก
เงื่อนไขที่เป็ นทางการหรือโดยอนุมานของโครงการทาให้ ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้ อ) หรือ
ของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล
94.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด และ
94.4 ผลต่ างระหว่ างผลตอบแทนที่ได้ รับจริ งและผลตอบแทนที่คาดว่ าจะได้ รั บของสินทรั พย์โครงการ
(ดูย่อหน้ าที่ 105 ถึง 107)
95. ในระยะยาว ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อาจหั กกลบกันเอง
ดังนั้น ประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชน์ หลังออกจากงานควรพิจารณาเป็ นช่ วง (หรือขอบเขต)
ของประมาณการที่ดีท่สี ดุ มาตรฐานการบัญชีอนุ ญาตแต่ ไม่ ได้ บังคับให้ กิจการรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนที่อยู่ในขอบเขตนั้นได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บังคับ
ให้ กิจการต้ องรับรู้ส่วนหนึ่งของผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่เกินกว่าขอบเขตขาดเกินร้ อยละ 10 (ภาคผนวก ก อธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลกาไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไว้ ด้วย) และอนุญาตให้ ใช้ วิธกี ารอื่นๆ ที่เป็ นระบบเพื่อรับรู้
รายการที่เร็วขึ้น โดยวิธีน้ันต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในย่อหน้ าที่ 93 ตัวอย่างวิธีท่อี นุญาตให้ ใช้
คือ การรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งจานวนโดยทันที
ทั้งส่วนที่อยู่ในและนอกช่ วงขอบเขต ย่ อหน้ าที่ 155.2.3 อธิบายถึงความจาเป็ นที่ต้องพิจารณาส่วนของ
หนี้สนิ ที่ยังไม่รับรู้ตามแนวปฏิบัติช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสาหรับการบันทึกบัญชีผลกาไรจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นภายหลัง
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ต้นทุนบริการในอดีต
96. ในการวัดมู ลค่าภาระหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 54 กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนบริการ
ในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 58ก ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์น้นั
จะเป็ นสิทธิ ขาดของพนักงาน หากพนักงานมีสิทธิ ได้รบั ผลประโยชน์ทนั ที ที่เริ่มจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการผลประโยชน์ กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทันที

97. ต้ นทุนบริการในอดีตจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการเริ่มจัดตั้งโครงการผลประโยชน์ซ่ึงมีผลประโยชน์ท่เี กิดจากบริการ
ในอดีตหรือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ท่ตี ้ องชาระสาหรับการบริการในอดีต ในโครงการผลประโยชน์
ที่มี อ ยู่ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ นการแลกเปลี่ ย นกั บ บริ ก ารของพนั ก งานตลอดช่ ว งเวลาจนกว่ า
ผลประโยชน์กลายเป็ นสิทธิขาด ดังนั้น กิจการต้ องรั บรู้ต้นทุ นบริการในอดีตตลอดงวดนั้น ถึงแม้ ว่าโดย
แท้ จริงแล้ วต้ นทุนนั้นเกิดจากการให้ บริการของพนักงานในงวดก่อน กิจการต้ องวัดมูลค่าของต้ นทุนบริการ
ในอดีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สนิ ที่เป็ นผลมาจากการแก้ ไขโครงการ (ดูย่อหน้ าที่ 64) ต้ นทุน
บริการในอดีตติดลบจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการบริการในอดีตเพื่อทาให้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ลดลง
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 97
กิจการดาเนินโครงการบานาญโดยกาหนดอัตราบานาญเป็ นร้ อยละ 2 ต่อปี ของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายสาหรับ
ทุกปี ที่ให้ บริการ โดยผลประโยชน์จะเป็ นสิทธิขาดของพนักงานหลังจากปี ที่ 5 ที่ให้ บริการ ในวันที่ 1 มกราคม
25X5 กิจการปรับปรุงอัตราบานาญเป็ นร้ อยละ 2.5 ต่อปี ของเงินเดือนเดือนสุดท้ ายสาหรับทุกปี ที่บริการโดย
เริ่มย้ อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 25X1 ณ วันที่มีการปรับปรุง มูลค่าปั จจุ บันของผลประโยชน์ส่วนที่เพิ่ม
สาหรับการบริการจากวันที่ 1 มกราคม 25X1 ถึง 1 มกราคม 25X5 เป็ นดังนี้
พนักงานที่มีอายุการให้ บริการมากกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5
พนักงานที่มีอายุการให้ บริการน้ อยกว่า 5 ปี ณ 1/1/X5
(อายุการทางานที่เหลือเฉลี่ยจนกระทั่งได้ เป็ นสิทธิขาดคือ 3 ปี )

150
120
270

กิจการรับรูค้ ่าใช้จ่ายเป็ นจานวน 150 ในงวดทันที เนือ่ งจากพนักงานได้รบั สิทธิขาดแล้ว และรับรูค้ ่าใช้จ่ายจานวน
120 ตามวิธีเส้นตรงตลอด 3 ปี นับจาก 1 ม.ค. 25X5

98. ต้ นทุนบริการในอดีต ไม่รวมถึง
98.1 ผลกระทบของผลต่ างระหว่ างเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจริงกับการเพิ่มขึ้นที่ประมาณไว้ ท่มี ีต่อภาระผูกพัน
ที่จ ะจ่ า ยผลประโยชน์ สาหรั บ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ ปี ก่ อ นๆ (ไม่ ถื อเป็ นต้ นทุ นบริ ก ารในอดี ต เนื่องจาก
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อนุ ญาตให้ ใช้ เงินเดือนที่ประมาณใน
อนาคตอยู่แล้ ว)
98.2 การเพิ่มขึ้นของประมาณการจ่ายบานาญที่สงู หรือต่าไป เกิดจากกิจการมีภาระผูกพันจากการอนุมาน
ที่ต้องจ่ ายเพิ่มขึ้น (ไม่ถือเป็ นต้ นทุนบริการในอดีต เนื่องจากข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยยอมให้ รวมส่วนเพิ่มนี้แล้ ว)
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98.3 ประมาณการการปรับปรุงผลประโยชน์ ท่เี ป็ นผลจากกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภั ยที่รับรู้แล้ วในงบการเงิน หากกิจการมีภาระผู กพั นให้ ทาตามเงื่อนไขที่เป็ นทางการของ
โครงการ (หรือภาระผูกพันจากการอนุ มานนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่ าว) หรือที่เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ให้ ใช้ ส่วนเกินของโครงการเพื่อประโยชน์ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ แม้ ว่าผลประโยชน์
ที่เพิ่ ม ขึ้ นนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ อย่ า งเป็ นทางการ (ผลของภาระผู ก พั น ที่เ พิ่ ม ขึ้ นนี้ คื อ ผลขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์ ประกันภั ย และไม่ ถื อเป็ นต้ นทุ นบริ ก ารในอดี ต (ดู ย่อหน้ าที่
85.2))
98.4 การเพิ่ มขึ้นของผลประโยชน์ ท่ีเป็ นสิทธิขาด เมื่อ พนักงานมีคุณสมบัติ ค รบตามเกณฑ์ท้ังนี้ในส่วน
ที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ท่ีป รั บปรุงหรื อก าหนดขึ้นใหม่ (รายการนี้ไม่ ถื อเป็ นต้ นทุ นบริ การ
ในอดีต เนื่องจากกิจการรั บรู้ ต้นทุ นของผลประโยชน์ท่ีประมาณการขึ้นเป็ นต้ นทุนบริ การปั จจุ บัน
เมื่อให้ บริการแล้ ว) และ
98.5 ผลกระทบของการแก้ ไขโครงการ ซึ่งลดผลประโยชน์สาหรับการบริการในงวดอนาคต (การลดขนาด
โครงการลง)
99. เมื่อมีการกาหนดหรื อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ กิจการจัดทาตารางการตัดจาหน่ ายต้ นทุ นบริ การ
ในอดีต ในทางปฏิบัติ อาจเป็ นการยากที่จะจัดทารายละเอียดเพื่อระบุและนาไปใช้ กบั การเปลี่ยนแปลงตาราง
การตั ด จ าหน่ า ยส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง ได้ นอกจากนี้ ผลกระทบมี แ นวโน้ ม
จะมีสาระสาคัญในกรณีท่มี ีการลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ ายชาระผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้น กิจการ
จึ ง แก้ ไ ขตารางการตั ด จ าหน่ ายต้ นทุ น บริ ก ารในอดี ต เมื่ อ เกิด การลดขนาดโครงการหรื อ การจ่ า ยช าระ
ผลประโยชน์
100. หากกิจการลดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ท่มี ีอยู่ ผลของภาระหนี้สินของโครงการ
ผลประโยชน์ท่ลี ดลงนี้ให้ รับรู้เป็ นต้ นทุนบริการในอดีต (ที่ติดลบ) ตลอดระยะเวลาเฉลี่ยที่เหลืออยู่จนกว่า
ส่วนของผลประโยชน์ท่ลี ดลงนี้จะเป็ นสิทธิขาดของพนักงาน
101. เมื่อกิจการลดการจ่ ายผลประโยชน์ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ท่มี ีอยู่ และขณะเดียวกันก็เพิ่ม การจ่ าย
ผลประโยชน์อ่นื ให้ กบั พนักงานคนเดียวกัน กิจการต้ องปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วยจานวนการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิ

การรับรูร้ ายการและวัดมูลค่า – สินทรัพย์โครงการ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
102. มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์โ ครงการจะหั ก ออกจากจ านวนเงิ น ที่ต้ อ งรั บ รู้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
ตามย่ อ หน้ า ที่ 54 เมื่ อ สินทรั พ ย์โครงการไม่ มี ร าคาตลาด ให้ กิจ การประมาณการมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของ
สินทรัพย์โครงการได้ ตัวอย่ างเช่ น ใช้ การคิดลดประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับในอนาคตด้ วย
อัตราคิดลดที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับทั้งสินทรัพย์โครงการ และระยะเวลาที่ครบกาหนด
หรื อ วั น ที่ค าดว่ า จะจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ เ หล่ านั้ น (หรื อ ถ้ าไม่ มี ร ะยะเวลาที่ค รบก าหนด อาจใช้ ช่ วงเวลา
โดยประมาณจนถึงวันชาระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง)
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103. สินทรัพย์โครงการไม่รวมถึงเงินสมทบที่กิจการที่เสนอรายงานยังไม่ได้ จ่ายเข้ ากองทุน และไม่รวมตราสาร
การเงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ ได้ ท่กี ิจการเป็ นผู้ออกและถือโดยกองทุน สินทรัพย์โครงการจะหั กด้ วยหนี้สิน
ของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน เช่ น เจ้ าหนี้การค้ า เจ้ าหนี้อ่ นื ๆ และหนี้สนิ ซึ่งเป็ น
ผลจากเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์
104. กรณีสนิ ทรัพย์โครงการรวมกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข ซึ่งให้ ความคุ้มครองที่มีจานวนและจังหวะเวลา
เท่ ากับการจ่ ายผลประโยชน์บางส่วนหรื อทั้งหมดตามโครงการ มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของกรมธรรม์ ประกันภั ย
ดังกล่าวถือได้ ว่าคือมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 54 (ทั้งนี้หากจานวน
ที่จะได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัยเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ เต็มจานวน ต้ องนามาหักออกจากมูลค่ายุติธรรมนี้ด้วย)

สิทธิที่จะได้รบั ชดเชย
104ก เมื่อปรากฏชัดเจนว่ากิจการอื่น จ่ ายชดเชยค่ าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อชาระภาระผูกพัน ตาม
โครงการประโยชน์ กิ จ การต้องรับรู ส้ ิ ทธิ ที่จะได้รบั ชดเชยนั้นเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ างหาก และให้
กิจการวัดมู ลค่ าสินทรัพย์ดงั กล่าวด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ทั้งนี้ ในทุ กกรณี อื่นนอกจากนี้ ให้กิจการใช้
แนวปฏิ บตั ิ ก บั ทรัพย์สิน นั้น ในทางเดี ย วกัน กับสิ น ทรัพย์โครงการ ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ย วกับ โครงการ
ผลประโยชน์อาจแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็ นจานวนสุทธิ หลังหักจานวนที่จะได้รบั ชดเชย
ที่รบั รูแ้ ล้ว
104ข บางครั้งกิจการสามารถหากิจการอื่น เช่ น กิจการประกันมาเป็ นผู้จ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อชาระ
ภาระผู กพั นตามโครงการผลประโยชน์ก ็ได้ กรมธรรม์ประกันภั ยที่เข้ าเงื่อนไขที่นิยามไว้ ในย่ อหน้ าที่ 7
ถือเป็ นสินทรั พย์โครงการ ให้ กิจการบันทึกบั ญชี กรมธรรม์ประกันภั ยที่เข้ าเงื่ อนไขในลักษณะเดี ยวกับ
สินทรัพย์โครงการอื่นๆ และต้ องไม่ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 104 ก (ดูย่อหน้ าที่ 39 ถึง 42 และย่อหน้ าที่ 104)
104ค หากกรมธรรม์ประกันภัยไม่ เข้ าคุณสมบัติของกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข กรมธรรม์ประกันภั ย
ดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินทรัพย์โครงการ ย่อหน้ าที่ 104ก ใช้ กับกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว โดยกิจการรับรู้
สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากและไม่นาไปหักจากหนี้สนิ ของ
โครงการผลประโยชน์ท่รี ับรู้ตามย่อหน้ าที่ 54 ส่วนในกรณีอ่ นื ๆ ให้ กิจการใช้ แนวปฏิบัติกับสินทรัพย์น้ัน
ในทางเดียวกันกับสินทรัพย์โครงการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ท่ีรับรู้ตาม
ย่อหน้ าที่ 54 จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) ภายในขอบเขตที่ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภั ย สะสมสุทธิจ ากภาระผู กพั น ตามโครงการผลประโยชน์แ ละจากสิท ธิท่ีจะได้ รั บ
ชดเชยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งยังไม่ ได้ รับรู้ตามย่ อหน้ าที่ 92 และ 93 โดยย่อหน้ าที่ 120ก(6.4) กาหนดให้
กิจ การเปิ ดเผยลัก ษณะโดยสรุ ป ของความเกี่ ยวข้ อ งระหว่ า งสิท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ ชดเชยและภาระผู ก พั น
ที่เกี่ยวข้ อง
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 104ก ถึง 104ค
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
หนี้สนิ ที่รับรู้แล้ วในงบแสดงฐานะการเงิน

1,241
17
1,258

สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยที่สอดคล้ องตรงกับจานวนและจังหวะเวลาของผลประโยชน์
ที่จะจ่ายตามโครงการ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับ 1,092

1,092

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้จานวน 17 เป็ นผลกาไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิจากภาระผูกพันและจากสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชย

104ง ถ้ าสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยเกิดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่สอดคล้ องตรงกับจานวนและจังหวะเวลาที่จะจ่าย
ผลประโยชน์ค้างจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้ โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่จี ะได้ รับ
ชดเชยดังกล่าวถือได้ ว่าคือมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 54 (โดยหัก
ส่วนที่ไม่ใช่สทิ ธิท่จี ะได้ รับชดเชยได้ เต็มจานวน)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
105. ผลตอบแทนที่ค าดไว้ จ ากสิ น ทรั พ ย์ โ ครงการเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ใช้ จ่ า ยที่รั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ผลแตกต่ างระหว่างผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการและผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์
โครงการถือเป็ นผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะรวมเข้ า
กับผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์เพื่ อคานวณจานวนสุทธิ ท่ีจะนาไปเปรียบเทียบกับ จานวนที่จากัดไว้ ของร้ อยละ 10 ของ
ขอบเขตตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 92
106. ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการกาหนดขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาด ณ ต้ นงวด ซึ่งเป็ น
ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาทั้ง หมดของภาระผู กพั นที่เกี่ยวข้ อง ผลตอบแทนที่ค าดไว้ จ ากสินทรั พ ย์
โครงการนี้สะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่ถือไว้ ระหว่างงวดซึ่งเป็ นผล
มาจากการจ่ายเงินสมทบจริงเข้ าสู่กองทุนและจ่ายผลประโยชน์จริงออกจากกองทุน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 106
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 มูลค่ ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการมีจานวนเท่ากับ 10,000 และผลกาไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ ได้ รับรู้มีจานวนเป็ น 760 วันที่ 30 มิถุนายน
25X1 โครงการจ่ายผลประโยชน์ไปจานวน 1,900 และได้ รับเงินสมทบเข้ ามาจานวน 4,900
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการมีจานวนเท่ากับ 15,000 และมูลค่าปั จจุ บันของ
ภาระผู กพั นตามโครงการผลประโยชน์มี จานวนเป็ น 14,792
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพันสาหรับปี 25X1 มีจานวนเป็ น 60
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 กิจการที่รายงานจัดทาข้ อมูลประมาณการตามราคาตลาด ณ วันที่ดังกล่าวดังนี้
ร้ อยละ
ดอกเบี้ยรับและรายได้ เงินปันผลหลังหักภาษีท่ตี ้ องจ่ายโดยกองทุน
9.25
ผลกาไรที่รับรู้และยังไม่รับรู้ของสินทรัพย์โครงการ (หลังภาษี)
2.00
ต้ นทุนค่าบริหาร
(1.00)
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้
10.25
สาหรับปี 25X1 ผลตอบแทนที่คาดไว้ และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการเป็ นดังนี้
ผลตอบแทนจากจานวน 10,000 ที่ถือไว้ นาน 12 เดือนที่ร้อยละ 10.25
1,025
ผลตอบแทนจากจานวน 3,000 ที่ถือไว้ นาน 6 เดือนที่ร้อยละ 5
(เทียบเท่ากับร้ อยละ 10.25 ต่อปี เมื่อคิดทบต้ นทุก 6 เดือน)
150
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการสาหรับ 25X1
1,175
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ 31 ธันวาคม 25X1
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ 1 มกราคม 25X1
หัก เงินสมทบที่ได้ รับ
บวก ผลประโยชน์ท่จี ่าย
ผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการ

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

ผลต่ างระหว่ างผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ (1,175) และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์
โครงการ (2,000) เป็ นผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 825 ดังนั้น ผล
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้มีจานวน 1,525 (760 บวก
825 หัก 60) ตามย่อหน้ าที่ 92 จานวนที่จากัดตามขอบเขตเท่ากับจานวนไม่เกิน 1,500 (ค่าที่มากกว่าระหว่าง
ร้ อยละ 10 ของ 15,000 หรือ ร้ อยละ 10 ของ 14,792) ในปี ถัดมา (25X2) กิจการรับรู้ผลกาไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกาไรหรือขาดทุนจานวน 25 (1,525 ลบด้ วย 1,500) หารด้ วย
อายุงานที่คาดว่าจะเหลืออยู่โดยเฉลี่ยของพนักงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จ ากสินทรั พ ย์โครงการสาหรั บปี 25X2 จะขึ้นอยู่ กับ ความคาดหวัง ของตลาด ณ วัน ที่
1 มกราคม 25X2 สาหรับผลตอบแทนตลอดอายุท้งั หมดของภาระผูกพัน
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107. ในการกาหนดผลตอบแทนที่คาดไว้ และผลตอบแทนที่เกิดจริงจากสินทรัพย์โครงการ กิจการหักต้ นทุนการ
บริหารที่คาดไว้ นอกเหนือจากส่วนที่รวมในข้ อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ใช้ ในการวัดมูลค่าภาระผูกพัน

การรวมธุรกิจ
108. ในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกิดจากผลประโยชน์หลังจากออกจากงานโดยใช้ มูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ) มูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันรวมถึง รายการต่อไปนี้
(แม้ ว่าผู้ขายจะยังไม่ได้ รับรู้รายการ ณ วันซื้อ)
108.1 ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันซื้อ (ไม่ว่า
จะอยู่ในขอบเขตร้ อยละ10 หรือไม่)
108.2 ต้ นทุนบริการในอดีตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์หรือการนาโครงการมาใช้ ก่อน
วันซื้อ และ
108.3 จานวนซึ่งผู้ขายยังไม่ได้ รับรู้ตามแนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
เป็ นครั้งแรกตามย่อหน้ าที่ 155.2

การลดขนาดโครงการลงและการจ่ ายชาระผลประโยชน์
109. กิ จการต้องรับ รู ผ้ ลก าไรหรื อขาดทุ นจากการลดขนาดโครงการลงหรื อ การชาระผลประโยชน์ของ
โครงการผลประโยชน์เมื่อมีการลดขนาดโครงการลงหรือการชาระผลประโยชน์เกิดขึ้ น ผลกาไรหรือ
ขาดทุนนี้ ต้องประกอบด้วย
109.1 ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
109.2 ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
109.3 ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และต้นทุนบริการ
ในอดีตที่เกี่ยวข้องที่ยงั ไม่ได้รบั รูม้ าก่อนตามย่อหน้าที่ 92 และ 96
110. ก่อนการคานวณผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์ กิจการต้องวัด
มู ล ค่ าภาระผู ก พัน (และสิ น ทรัพย์โครงการที่ เ กี่ ย วข้อง (ถ้ามี )) อี ก ครั้ง โดยใช้ขอ้ สมมติ ในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในปั จจุบนั (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จจุบนั และ
ราคาตลาดปั จจุบนั อื่นๆ)
111. การลดขนาดโครงการลงเกิดขึ้นเมื่อกิจการกระทาตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังนี้
111.1 แสดงให้ เห็นถึงการผู กมัดอย่ างชั ดเจนว่ าจะลดจานวนของพนักงานตามโครงการลงอย่ างเป็ น
สาระสาคัญ
111.2 แก้ ไขเงื่อนไขของโครงการผลประโยชน์จนส่วนประกอบที่สาคัญของบริการที่ได้ รับในอนาคตจาก
พนั ก งานปั จ จุ บั น ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขที่ จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์ อี ก ต่ อ ไปหรื อ เข้ า เงื่ อ นไขที่ จ ะได้ รั บ
ผลประโยชน์เพียงในสัดส่วนที่ลดลง
การลดขนาดของโครงการลงอาจเกิด จากเหตุก ารณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่ น การปิ ดโรงงาน
การยกเลิกการด าเนินงาน การยกเลิก หรื อ การชะลอโครงการ หรื อมี การลดลงเท่ ากับ การเพิ่ มขึ้นของ
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เงินเดือนในอนาคตที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ายสาหรับการบริการในอดีต การลดขนาดโครงการ
ลงมักเชื่อมโยงกับการปรับโครงสร้ างของกิจการ ในกรณีเช่ นนี้ กิจการจึงบันทึกการลดขนาดโครงการลง
ในขณะที่มีการปรับโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ อง
111ก เมื่ อการแก้ ไขโครงการท าให้ ผลประโยชน์ ลดลง ผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการลดการบริ การในอนาคต คื อ
การลดขนาดของโครงการลงเท่านั้น ผลกระทบของการลดการให้ บริการในอดีตถือเป็ นต้ นทุนบริการในอดีตติดลบ
112. การชาระผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกิจการทารายการที่จะขจัดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก
การอนุมานหลังจากนั้นทั้งหมดสาหรับผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ให้ ตามโครงการผลประโยชน์
เช่ น เมื่ อจ่ ายเงินสดทั้ งจ านวนโดยตรงหรื อ ในนามของผู้ เข้ าร่ วมโครงการเพื่ อ แลกเปลี่ยนกับ สิทธิของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการที่จะได้ รับผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ระบุไว้
113. ในบางกรณี กิจการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเป็ นการจัดหาเงินทุนให้ ผลประโยชน์ของพนักงานบางส่วน
หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับบริการที่พนักงานให้ ในงวดปัจจุบันและงวดก่อน การซื้อกรมธรรม์น้ันไม่ ถือเป็ น
การชาระผลประโยชน์ห ากกิจ การยัง คงมี ภ าระผู ก พั นตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั นจากการอนุ ม าน
(ดู ย่อ หน้ าที่ 39) ที่จ ะต้ องจ่ ายจ านวนที่จ ะเกิด ขึ้ นหลัง จากนั้ น ถ้ า ผู้ รั บ ประกันไม่ จ่ ายผลประโยชน์ของ
พนักงานตามที่ระบุในกรมธรรม์ ย่อหน้ าที่ 104ก ถึง 104ง กาหนดหลักการรับรู้และการวัดมูลค่าของสิทธิ
ที่จะได้ รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่จัดเป็ นสินทรัพย์โครงการ
114. การชาระผลประโยชน์เกิดขึ้นพร้ อมกับการลดขนาดโครงการลงหากมีการยกเลิกโครงการ โดยทาให้ มีการ
ชาระภาระผู กพั นและโครงการสิ้นสุดลง อย่ างไรก็ตาม การยกเลิก โครงการไม่ ถือ ว่ าเป็ นการลดขนาด
โครงการลงหรือเป็ นการชาระผลประโยชน์หากโครงการดังกล่าวมีโครงการใหม่แทนโดยเสนอผลประโยชน์
ให้ ในสาระสาคัญเหมือนเดิม
115. เมื่อการลดขนาดโครงการลงนั้นเกี่ยวข้ องกับพนักงานเพียงบางคนในโครงการหรือทาให้ เกิดการชาระภาระ
ผูกพั นเพี ยงบางส่วน ผลกาไรหรือขาดทุนให้ รวมต้ นทุ นบริการในอดีตและผลกาไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ย ที่ยังไม่ ไ ด้ รับรู้ (และจานวนที่ยัง ไม่ ได้ รับรู้ต ามย่ อ หน้ า ที่
155.2) ตามสัดส่วน โดยสัดส่วนนี้กาหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันก่อนและ
หลั ง การลดขนาดโครงการลงหรื อ การช าระผลประโยชน์ นอกจากจะมี วิ ธีก ารอื่น ที่สมเหตุ สมผลกว่ า
ตัวอย่างเช่นอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนาผลกาไรใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชาระ
ผลประโยชน์ของโครงการเดี ยวกัน ไปหั ก ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดีต ที่ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ท่ีเ กี่ยวข้ อ งกับ โครงการ
เดียวกันนั้นก่อน
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 115
กิจการยกเลิกส่วนงานปฏิบัติ การส่วนงานหนึ่งและพนักงานของส่วนงานนั้นจะไม่ ได้ รับผลประโยชน์อีกต่ อไป
เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็ นการลดขนาดโครงการลงโดยไม่ชาระผลประโยชน์ การใช้ ข้อสมมติในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปั จจุ บัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยในตลาดปั จจุ บันและราคาตลาดปั จจุ บันอื่นๆ)
ทันทีก่อนการลดขนาดโครงการลง กิจการมีมูลค่ าปั จจุ บันสุทธิของภาระผูกพัน ตามโครงการผลประโยชน์จานวน
1,000 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการจานวน 820 และผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้อกี 50 กิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรกในปี ก่อน
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ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 115
ทาให้ จานวนหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น จานวน 100 และกิจการเลือกรับรู้รายการตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตามย่ อหน้ าที่
155.2) การลดขนาดโครงการลงนี้ทาให้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันลดลงจานวน 100 เหลือ 900
จานวนร้ อยละ 10 (100/1000) ของผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ยังไม่ได้ รับรู้
และจานวนที่เกิดจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้งแรกที่ยังไม่ ได้ รับรู้เกี่ยวข้ องกับส่วนของภาระ
ผูกพันซึ่งลดลงจากการลดขนาดโครงการลง ดังนั้น ผลของการลดขนาดโครงการลงมีดังนี้
ก่อนการลดขนาด
โครงการลง
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ

ผลกาไรจากการลดขนาด หลังการลดขนาด
โครงการลง
โครงการลง

1,000
(820)
180

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
50
จานวนที่เกิดจากการนามาตรฐานบัญชีฉบับนี้
มาใช้ เป็ นครั้งแรกที่ยังไม่ได้ รับรู้ ( 100* 4/5) (80)
หนี้สนิ สุทธิท่รี ับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
150

(100)
(100)

900
(820)
80

(5)
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8
(97)

(72)
53

การนาเสนอข้อมูล
การหักกลบ
116. กิจการจะหักกลบสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งกับหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับอี กโครงการหนึ่งได้
ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามทุกข้อต่อไปนี้
116.1 กิ จการมี สิทธิ ที่จะบัง คับได้ตามกฎหมายที่ จะใช้ส่ว นเกิ น ดุ ลในโครงการหนึ่งไปช าระภาระ
ผูกพันอีกโครงการหนึง่
116.2 กิจการมีเจตนาที่จะชาระภาระผู กพันตามที่แสดงด้วยยอดสุทธิ หรือจะรับรู ส้ ่วนเกินดุ ลใน
โครงการหนึง่ และชาระภาระผูกพันตามโครงการอื่น ในเวลาเดียวกัน
117. หลักเกณฑ์การหั กกลบนั้นไม่ แตกต่ างกับหลักเกณฑ์ ท่ใี ช้ สาหรับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับ ที่ 32 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง การแสดงรายการสาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การแยกประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
118. บางกิจ การแยกสิน ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นและหนี้สินหมุ นเวียนออกจากสินทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวีย นและหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ระบุว่ากิจการต้ องแยกส่วนของสินทรัพย์และหนี้สนิ ประเภท
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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องค์ประกอบทางการเงินของต้นทุนผลประโยชน์หลังออกจากงาน
119. มาตรฐานการบั ญชี ฉ บับ นี้ไม่ ได้ ร ะบุ ว่ากิจการต้ องแสดงต้ นทุ นบริ ก ารปั จจุ บัน ต้ นทุ นดอกเบี้ย และ
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรั พย์โครงการเป็ นองค์ประกอบของรายการหนึ่งในส่วนของรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือไม่

การเปิ ดเผยข้อมูล
120. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่ช่วยให้ผูใ้ ช้งบการเงิน สามารถประเมินลักษณะโครงการผลประโยชน์และ
ผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงของโครงการดังกล่าวระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
120ก กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายการบัญชี ของกิจการสาหรับการรับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(2) คาอธิบายโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับประเภทของโครงการ
(3) การกระทบยอดต้น งวดและปลายงวดของมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์โดยแสดงแยกตามผลกระทบในระหว่ า งงวดที่ เ กิ ด จากรายการต่ างๆ (ถ้า
สามารถปฏิบตั ิได้) ดังต่อไปนี้
(3.1) ต้นทุนบริการปั จจุบนั
(3.2) ต้นทุนดอกเบี้ ย
(3.3) จานวนที่ผูร้ ่วมโครงการจ่ ายสมทบ
(3.4) ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(3.5) ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสกุล เงินต่ างประเทศสาหรับโครงการซึ่ ง
วัดมู ลค่าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่กิจการใช้รายงาน
(3.6) ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
(3.7) ต้นทุนบริการในอดีต
(3.8) การรวมธุรกิจ
(3.9) การลดขนาดโครงการลง
(3.10) การชาระผลประโยชน์ของโครงการ
(4) การวิเคราะห์ภาระผู กพันตามโครงการผลประโยชน์โดยแยกเป็ นจานวนที่เกิดจากโครงการ
ที่ไม่ได้จดั เป็ นกองทุนทั้งหมดกับโครงการที่จดั ตั้งเป็ นกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
(5) การกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวดของมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการและ
ของสิทธิ ที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 104ก โดยแยกตามผลกระทบ
ในระหว่างงวดที่เกิดจากรายการ (ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้) ดังต่อไปนี้
(5.1) ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ
(5.2) ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(5.3) ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสกุลเงิ นต่ างประเทศสาหรับ โครงการ
ซึ่งวัดมู ลค่าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่กิจการใช้รายงาน
(5.4) จานวนที่นายจ้างจ่ ายสมทบ
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(5.5) จานวนที่ผูร้ ่วมโครงการจ่ ายสมทบ
(5.6) ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
(5.7) การรวมธุรกิจ
(5.8) การชาระผลประโยชน์ของโครงการ
(6) การกระทบยอดมู ล ค่ า ปั จ จุ บ นั ของภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ต ามย่ อหน้า ที่
120ก (3) และมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการตามย่ อหน้าที่ 120ก (5) ไปยัง
สินทรัพย์และหนี้ สินที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินโดยแยกแสดงรายการดังนี้ เป็ นอย่างน้อย
(6.1) ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ ที่ยงั
ไม่รบั รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดู ย่อหน้าที่ 92)
(6.2) ต้นทุนบริการในอดีตที่ยงั ไม่รบั รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดู ย่อหน้าที่ 96)
(6.3) จานวนเงินที่ยงั ไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ เนือ่ งจากขอบเขตในย่อหน้าที่ 58.2
(6.4) มู ลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน ตามย่อหน้าที่ 104ก (พร้อมคาอธิบายโดยย่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ
ที่จะได้รบั ชดเชยและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง)
(6.5) จานวนเงินอื่นๆ ที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
(7) ค่ าใช้จ่ ายทั้ง หมดที่ ร ับ รู ใ้ นก าไรหรื อ ขาดทุ น สาหรับ รายการแต่ ล ะรายการ และบรรทัด ที่
รายการค่าใช้จ่ายเหล่านั้นรวมอยู่ ดังนี้
(7.1) ต้นทุนบริการปั จจุบนั
(7.2) ต้นทุนดอกเบี้ ย
(7.3) ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ
(7.4) ผลตอบแทนที่คาดไว้ของสิทธิที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 104ก
(7.5) ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(7.6) ต้นทุนบริการในอดีต
(7.7) ผลกระทบของการลดขนาดโครงการลงหรือการชาระผลประโยชน์
(7.8) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหน้าที่ 58.2
(8) จานวนเงินทั้งหมดที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของรายการแต่ละรายการต่อไปนี้
(8.1) ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
(8.2) ผลกระทบของขอบเขตตามย่อหน้าที่ 58.2
(9) ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมที่รบั รูใ้ นกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับกิจการที่รบั รู ผ้ ลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามย่อหน้าที่ 93ก
(10) ร้อยละหรือจานวนเงินของประเภทสินทรัพย์ที่สาคัญที่เป็ นส่วนประกอบของมู ลค่ ายุติธรรม
ของสินทรัพย์โครงการทั้งหมด โดยประเภทหลักของสินทรัพย์โครงการต้องรวมถึง (แต่ ไม่ได้
จากัดเฉพาะ) ตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์อื่นทั้งหมด เป็ นต้น
(11) จานวนเงินที่รวมอยู่ในมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ สาหรับ
(11.1) เครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทของกิจการนั้น
(11.2) อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่กิจการครอบครองหรือสินทรัพย์อื่นที่กิจการใช้
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(12) ค าอธิ บ ายเกณฑ์ที่ ใ ช้ก าหนดอัต ราผลตอบแทนที่ ค าดไว้โ ดยรวมทั้ง หมดจากสิ น ทรัพ ย์
ซึ่งรวมถึงผลกระทบของสินทรัพย์โครงการแต่ละประเภทที่สาคัญ
(13) ผลตอบแทนจริงจากสินทรัพย์โครงการ และผลตอบแทนจริงของสิทธิ ที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รู ้
เป็ นสินทรัพย์ตามย่อหน้า 104ก
(14) ข้อ สมมติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ ใ ช้ ณ วั น สิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน (ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้) ซึ่งรวมทั้ง
(14.1) อัตราคิดลด
(14.2) อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการสาหรับงวดที่เสนอในงบการเงิน
(14.3) อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้จากสิทธิที่จะได้รบั ชดเชยที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์สาหรับงวดที่
นาเสนอในงบการเงินตามย่อหน้าที่ 104ก
(14.4) อัตราการเพิ่ม ของเงินเดื อนที่ คาดไว้ (และอัตราที่ คาดไว้ของการเปลี่ยนแปลงใน
ดัชนีหรือตัวแปรอื่ นๆ ที่ ระบุ ในเงื่อนไขที่ เป็ นทางการหรื อเงื่ อนไขจากการอนุ มาน
ของโครงการที่ใช้เป็ นเกณฑ์สาหรับการเพิม่ ผลประโยชน์ในอนาคต)
(14.5) อัตราแนวโน้มต้นทุนการรักษาพยาบาล
(14.6) ข้อ สมมติ ใ นการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภั ย อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญที่นามาใช้
กิ จการต้องเปิ ดเผยข้อสมมติ ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย แต่ ล ะ
รายการในรูปค่าสัมบู รณ์ (เช่ น ร้อยละที่เป็ นค่าสัมบู รณ์) และไม่เปิ ดเผยเพียงผลแตกต่ าง
ระหว่างร้อยละหรือตัวแปรอื่นๆ
(15) ผลกระทบของร้อยละ 1 ที่ เพิ่มขึ้ นและที่ ลดลงของอัตราแนวโน้ม ต้นทุ นค่ ารักษาพยาบาล
ที่สมมติขึ้น โดยแสดงผลกระทบต่อ
(15.1) ยอดรวมของส่วนประกอบที่เป็ นต้นทุนบริการปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ ยของต้นทุน
ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานสุทธิในแต่ละงวดและ
(15.2) ภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ส ะสมของต้น ทุ น ค่ า รัก ษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน
เพื่อวัต ถุ ป ระสงค์ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล นี้ ต้องสมมติ ให้ขอ้ สมมติ อื่น คงที่ สาหรับ โครงการที่
ดาเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะเงินเฟ้ อสู ง ให้เปิ ดเผยผลกระทบของร้อยละที่เพิ่มขึ้ น
หรื อลดลงของอัต ราแนวโน้ม ต้นทุ น ค่ ารักษาพยาบาลที่ สมมติ ขึ้นซึ่ ง มี ค่ าโดยสาระสาคัญ
เท่ากับผลกระทบร้อยละ 1 ในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะเงินเฟ้ อตา่
(16) จานวนเงินทุกข้อต่อไปนี้ สาหรับงวดประจาปี ปั จจุบนั และงวด 4 ปี ก่อน
(16.1) มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์โครงการและส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการ
(16.2) การปรับปรุงตามประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้ นจาก
(16.2.1) หนี้ สินโครงการซึ่ งแสดงเป็ นจานวนเงินหรือร้อยละของหนี้ สินโครงการ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ
(16.2.2) สิ น ทรัพ ย์โ ครงการแสดงเป็ นจ านวนเงิ น หรื อ ร้อ ยละของสิ น ทรัพ ย์
โครงการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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(17) ประมาณการที่ดีที่สุดของนายจ้างทันทีที่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุ สมผลสาหรับเงิน
ที่คาดว่าจะต้องจ่ ายสมทบเข้าโครงการระหว่างงวดปี ที่เริ่มหลังรอบระยะเวลารายงาน
121. ในย่ อหน้ าที่ 120ก (2) กาหนดให้ อธิบายลักษณะทั่วไปของประเภทของโครงการ คาอธิบายดังกล่ าว
ควรแยกแสดงโครงการบานาญจากเงินเดือนคงที่ออกจากโครงการบานาญจากเงินเดือนเดือนสุดท้ าย
และออกจากโครงการรักษาพยาบาลของพนักงานหลังออกจากงาน นอกจากนี้คาอธิบายของโครงการ
ควรรวมถึง วิธีปฏิบัติ ที่ไม่ เป็ นทางการที่ทาให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุ มานที่รวมในการวัดมูลค่าของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้ าที่ 52 โดยไม่กาหนดให้ ลงรายละเอียดมากกว่านี้
122. เมื่อกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่ า หนึ่งโครงการ การเปิ ดเผยข้ อมูลอาจทาในยอดรวม โดยแยก
แต่ละโครงการ หรือเปิ ดเผยเป็ นกลุ่มตามรูปแบบที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สดุ เกณฑ์ดังต่อไปนี้อาจจะ
เป็ นประโยชน์ในการแยกกลุ่ม
122.1 ที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของโครงการ เช่น แยกโครงการในประเทศจากโครงการต่างประเทศ หรือ
122.2 ลัก ษณะความเสี่ยงที่แ ตกต่ างกัน อย่ างเป็ นสาระสาคั ญ เช่ น แยกแสดงโครงการบานาญจาก
เงินเดือนคงที่ จากโครงการบานาญตามเงินเดือนเดือนสุดท้ าย และจากโครงการรักษาพยาบาล
หลังออกจากงาน
เมื่อกิจการเปิ ดเผยข้ อมูลแบบยอดรวมของกลุ่มของโครงการกิจการ อาจทาในรูปแบบของค่ าเฉลี่ยถ่ วง
นา้ หนักหรือเปิ ดเผยเป็ นช่วงที่แคบโดยเปรียบเทียบ
123. ในย่ อหน้ าที่ 30 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้ างที่ต้องปฏิบัติ
เสมือนเป็ นโครงการสมทบเงิน
124. กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลตามข้ อ กาหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 24 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เกี่ยวกับ
124.1 รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงาน และ
124.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับผู้บริหารสาคัญ
125. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ
ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
126. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประกอบด้ วยรายการต่างๆ เช่น
126.1 การลางานระยะยาวที่ยังได้ รับผลตอบแทน เช่ น การให้ ลางานระยะยาวหลังจากทางานเป็ นระยะ
เวลานาน การลาในปี ที่เว้ นจากการทางาน เป็ นต้ น
126.2 ผลประโยชน์จากการทางานครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์จากการทางานเป็ นระยะเวลานานอื่นๆ
126.3 ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับความทุพพลภาพระยะนาน
126.4 ส่วนแบ่งกาไรและโบนัสที่จะจ่ายเป็ นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่า หลังจากสิ้นงวดที่พนักงานได้
ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง และ
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126.5 ผลตอบแทนที่จะจ่ายเป็ นเวลา 12 เดือน หรือมากกว่าหลังจากสิ้นงวดที่ได้ มีสทิ ธิได้ รับ
127. การวัดมูลค่ าของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ของพนักงาน มักไม่ มีระดับของความไม่ แน่ นอนเหมือนกรณี
การวัดมูลค่าผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกจากนี้การเริ่มนามาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานมักไม่ทาให้ เกิดต้ นทุนบริการในอดีตอย่างเป็ นสาระสาคัญ ด้ วยเหตุน้ ี มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ จึงต้ องการให้ ใช้ วิธกี ารบัญชีอย่างง่ายสาหรับบันทึกผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ของพนักงาน
วิธนี ้ แี ตกต่างจากการบัญชีท่ใี ช้ สาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ดังนี้
127.1 รับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที และต้ องไม่นา
เรื่องขอบเขตมาใช้
127.2 รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตทั้งหมดทันที

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
128. จานวนที่ รบั รู เ้ ป็ นหนี้ สิ น สาหรับ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่ น ของพนักงานต้องเป็ นยอดรวมสุทธิ ของ
จานวนต่อไปนี้
128.1 มู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (ดู ย่อหน้าที่ 64)
128.2 หักด้วยมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (ถ้ามี) ซึ่ งจะ
ใช้ในการชาระภาระผูกพันโดยตรง (ดู ย่อหน้าที่ 102 ถึง 104)
กิจการต้องปฏิ บตั ิ ตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 91 โดยไม่รวมย่อหน้าที่ 54 และ 61 ในการวัดมู ลค่าหนี้ สิน
และปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 104ก ในการรับรูแ้ ละวัดมู ลค่าสิทธิที่จะได้รบั ชดเชย
129. กิจการต้องรับรู ย้ อดรวมสุทธิ ของจานวนต่ อไปนี้ สาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนักงานเป็ น
ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ (ขึ้ นอยู่กบั ย่อหน้าที่ 58) เว้นแต่ มีมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่นๆ กาหนดหรือ
อนุ ญาตให้รวมเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
129.1 ต้นทุนบริการปั จจุบนั (ดู ย่อหน้าที่ 63 ถึง 91)
129.2 ต้นทุนดอกเบี้ ย (ดู ย่อหน้าที่ 82)
129.3 ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ (ตามย่อหน้าที่ 105 ถึง 107) และจากสิทธิ ที่
จะได้รบั ชดเชยที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 104ก)
129.4 ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งต้องรับรูท้ นั ที)
129.5 ต้นทุนบริการในอดีต (ซึ่งต้องรับรูท้ นั ที)
129.6 ผลกระทบจากการลดขนาดโครงการลงหรือการชาระผลประโยชน์ (ตามย่อหน้าที่ 109 และ 110)
130. รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้ แก่ ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับความทุพพลภาพ
เป็ นระยะเวลานาน ถ้ าระดับของผลประโยชน์ข้ ึนอยู่ กับระยะเวลาของการบริการ ภาระผูกพันจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการให้ บริการแล้ ว การวัดมูลค่าของภาระผูกพัน นั้นต้ องสะท้ อนความเป็ นไปได้ ท่จี ะต้ องจ่ายเงินและ
ระยะเวลาที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย ถ้ าระดับของผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่ทุพพลภาพทุกรายเท่ากันโดย
ไม่ คานึง ถึ งจ านวนปี ที่ใ ห้ บ ริ การ กิจ การจะต้ อ งรั บ รู้ต้ น ทุ น ที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้ นของผลประโยชน์น้ันเมื่ อ
มีเหตุการณ์ท่เี ป็ น สาเหตุของความทุพพลภาพระยะยาวเกิดขึ้น
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การเปิ ดเผยข้อมูล
131. แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
อย่ างเจาะจง มาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่นๆ อาจกาหนดให้ เปิ ดเผย เช่ น เมื่อค่ าใช้ จ่ายซึ่ง เป็ นผลจาก
ผลประโยชน์ดังกล่าวมีสาระสาคัญที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานสาหรับผู้บริหารสาคัญ

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างแยกจากผลประโยชน์อ่ ืนของ
พนักงาน เพราะเหตุการณ์ท่ที าให้ เกิดภาระผูกพันขึ้นนั้นคือการเลิกจ้ างมากกว่าเกี่ยวกับบริการที่พนักงานให้

การรับรูร้ ายการ
133. กิจการต้องรับรูผ้ ลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็ นหนี้ สินและค่าใช้จ่ายต่ อเมื่อกิจการแสดงให้เห็ นว่าผูกพัน
ตามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้ เท่านั้น ดังนี้
133.1 ยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ
133.2 ให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างซึ่งเป็ นผลมาจากการให้ ข้อเสนอเพื่อสนับสนุ นให้มีการออกจากงาน
โดยสมัครใจ
134. กิ จการจะแสดงเจตนาผู กพันอย่ างชัด เจนเกี่ยวกับการเลิ กจ้างเฉพาะเมื่ อกิ จการมี โครงการที่ เป็ น
ทางการอย่างละเอี ยดสาหรับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิกโครงการนั้น โดยอย่าง
น้อยที่สุดรายละเอียดของโครงการต้องรวมถึงข้อมู ลทุกข้อต่อไปนี้
134.1 สถานที่ หน่วยงาน และจานวนพนักงานโดยประมาณที่จะเลิกจ้าง
134.2 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างสาหรับงานแต่ละระดับหรือแต่ละหน้าที่งาน และ
134.3 กาหนดเวลาที่จะนาโครงการไปปฏิ บตั ิ ซึ่งงานนาไปปฏิ บตั ิ ควรจะเริ่ม อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่
สามารถทาได้และระยะเวลาที่จะดาเนินการให้เสร็จสมบู รณ์ไม่ควรนานเกินไป เพื่อไม่ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อโครงการได้
135. กิจการอาจผูกมัดโดยกฎหมาย สัญญาหรือข้ อตกลงอื่นๆ กับพนักงานหรือตัวแทนของพนักงานหรือผูกมัด
ตามภาระผู กพั นจากการอนุ มานที่มีพ้ ื นฐานจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ประเพณีหรื อความประสงค์ท่ีจะ
ปฏิบัติอย่ างเท่าเทียมกันในการที่จะจ่าย (หรือให้ ผลประโยชน์อ่ ืนๆ) แก่พนักงานเมื่อสิ้นสุดการจ้ างงาน
การจ่ายดังกล่าวถือเป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างมักจ่ายเป็ นเงินก้ อนทั้งจานวนแต่
บางครั้งจะรวมถึง
135.1 การให้ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานหรือผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพิ่มเติม ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้ อมผ่านโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
135.2 เงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนด หากพนักงานไม่ ได้ ให้ บริการที่ให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อกิจการอีกต่อไป
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136. ผลประโยชน์ของพนัก งานบางลั ก ษณะเป็ นรายการที่จ ะจ่ ายโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง สาเหตุ ใ นการลาออกของ
พนักงาน ลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่ าวมีความแน่นอน (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ท่จี ะให้ สทิ ธิขาดหรือ
การให้ บริการขั้นต่า) แต่จังหวะเวลาของการจ่ายยังไม่แน่นอน แม้ ว่าในบางประเทศจะเรียกผลประโยชน์
เหล่านี้ว่าค่าตอบแทนจากการออกจากงานหรือเงินสมนาคุณจากการเลิกจ้ าง ผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็ น
ผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงาน ไม่ ใ ช่ ผ ลประโยชน์ เ มื่ อ เลิ ก จ้ า ง กิ จ การจึ ง ต้ องปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน บางกิจการให้ ระดับของผลประโยชน์สาหรับการเลิกจ้ างโดยสมัครใจตาม
ความต้ องการของพนักงาน (ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้ วถือเป็ นผลประโยชน์ หลังออกจากงาน) ต่ ากว่ า
ผลประโยชน์จากการเลิกจ้ างที่บังคับโดยกิจการ ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะจ่ายเนื่องจากการบังคับให้ ออก
จากงานถือเป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
137. ผลประโยชน์ เ มื่ อ เลิ ก จ้ า งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตต่ อ กิ จ การ จึ ง ต้ อ งรั บ รู้
เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
138. เมื่อกิจการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง กิจการอาจต้ องพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการผลประโยชน์ เมื่อ
ออกจากงานหรือโครงการผลประโยชน์อ่นื ของพนักงานด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ 109)

การวัดมูลค่า
139. เมื่อผลประโยชน์เมื่อเลิ กจ้างครบกาหนดจ่ ายมากกว่ า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน
ให้กิจการคิดลดผลประโยชน์ดงั กล่าวตามอัตราคิดลดที่ระบุในย่อหน้าที่ 78
140. ในกรณี ที่ มี ก ารให้ข อ้ เสนอเพื่อ สนับ สนุ น การลาออกโดยสมัค รใจของพนัก งานที ่ เ ป็ นแรงงาน
ส่ วนเกิ นการวัดมู ลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนั้นต้องกาหนดตามจานวนพนักงานที่ค าดว่าจะรับ
ข้อเสนอ

การเปิ ดเผยข้อมูล
141. เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจานวนพนักงานที่จะรับข้ อเสนอผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างจะทาให้ เกิดหนี้สนิ
ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นเว้ นแต่ระดับความ
เป็ นไปได้ ท่จี ะต้ องจ่ายเงินออกไปเพื่อชาระผลประโยชน์เป็ นไปได้ ยาก
142. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กาหนดให้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยลักษณะและจานวนของค่ าใช้ จ่ายหากมีสาระสาคัญ ผลประโยชน์จากการเลิกจ้ างอาจทาให้ เกิด
ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นจะต้ องเปิ ดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่าว
143. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างของผู้ บริ หารสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
144.–152. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
153. ในส่ ว นนี้ ได้ ร ะบุ แ นวปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งการเปลี่ ยนแปลงส าหรั บ โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ กิ จ การได้ น า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้มาใช้ ครั้งแรกสาหรั บ ผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด
154. เมื่ อ น ามาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาใช้ค รั้ง แรก กิ จ การต้อ งก าหนดมู ล ค่ า หนี้ สิ น ในช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น โดย
154.1 มู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน (ตามย่อหน้าที่ 64) ณ วันที่นามาตรฐานการบัญชีมาใช้
154.2 ลบด้วยมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) ณ วันที่มีการนามาตรฐานการบัญชี มาใช้
ซึ่งเป็ นแหล่งที่จ่ายชาระภาระผูกพันของผลประโยชน์โดยตรง (ดู ย่อหน้าที่ 102 ถึง 104)
154.3 ลบด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ตอ้ งรับรูใ้ นงวดต่อไป ตามย่อหน้าที่ 96
155. ถ้าหนี้ สินในช่ วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่ าหนี้ สินที่ จะรับรู ้ ณ วันที่เดียวกันตามนโยบายบัญชี เดิมของ
กิจการ กิจการต้องเลือกแนวทางที่จะเพิ่มหนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน์โดยเพิกถอนไม่ได้ ตาม
ย่อหน้าที่ 54 ดังนี้
155.1 รับรู โ้ ดยทันที ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หรือ
155.2 รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นามาตรฐานการบัญชี นี้
มาใช้ หากกิจการเลือกปฏิบตั ิตามแนวทางนี้ กิจการต้อง
155.2.1 นาข้อจากัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 58.2 มาใช้ในการวัดมู ลค่าของสินทรัพย์ใดๆ
ที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
155.2.2 เปิ ดเผยข้อมู ล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ (1) จานวนที่เพิ่มขึ้ น
ที่ยงั ไม่ได้รบั รู ้ และ (2) จานวนที่รบั รูใ้ นงวดปั จจุบนั
155.2.3 จากัดการรับรู ผ้ ลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ประกันภัย
ที่เกิดขึ้ นภายหลังไว้ (ยกเว้นต้นทุนบริการในอดีตที่ติดลบ) ดังนี้ หากจะรับรูผ้ ล
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามย่อหน้าที่ 92
และ 93 กิจการต้องรับรูผ้ ลกาไรนั้นได้มากเท่ากับผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รบั รูส้ ะสมสุทธิ (ก่อนการรับรู ผ้ ลกาไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นั้น) ที่ เกิ นกว่ าส่ วนของ
หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง ที่ยงั ไม่ได้รบั รู ้ และ
155.2.4 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของหนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่ได้รบั รู ใ้ นการวัด
มู ลค่าผลกาไรหรือขาดทุนภายหลังที่เกิดจากการชาระผลประโยชน์หรือการลด
ขนาดโครงการลง
ถ้าหนี้ สินในช่ วงการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ าหนี้ สินที่ควรรับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายบัญชี เดิมของ
กิจการ กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงนั้นทันทีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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155.3 รับรูส้ ่วนเพิม่ ดังกล่าวโดยปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2554
(กรณีที่กิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาใช้เป็ นครั้งแรกในปี 2554)
155.4 รับรูส้ ่วนเพิม่ ดังกล่าวโดยใช้วิธีปรับย้อนหลัง
156. เมื่อนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจะรวมทั้งผล
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนแม้ ว่าจะ
อยู่ในขอบเขตร้ อยละ 10 ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 92
ตัวอย่างของย่อหน้าที่ 154 ถึง 156
ณ 31 ธันวาคม 2541 งบแสดงฐานะการเงินของกิจการรวมหนี้สนิ เงินบานาญไว้ 100
ณ วันที่ 1 มกราคม 2542 กิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ โดยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้เป็ น 1,300 และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการเป็ น 1,000
วันที่ 1 มกราคม 2536 กิจการได้ ปรับปรุงเงินบานาญ (ต้ นทุนสาหรับผลประโยชน์ท่ยี ังไม่ได้ เป็ นสิทธิขาด คือ 160 และ
ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่ดังกล่าวจนกระทั่งมีสทิ ธิขาด คือ 10 ปี )
ผลกระทบในช่วงการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
หัก ต้ นทุนบริการในอดีตที่จะรับรู้ในงวดหลัง (160 X 4/10)
หนี้สนิ ในช่วงการเปลี่ยนแปลง
หนี้สนิ ที่รับรู้แล้ ว
หนี้สนิ ที่เพิ่มขึ้น

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

กิจการอาจเลือกรับรู้จานวนที่เพิ่ม 136 ทันทีหรือภายใน 5 ปี ก็ได้ แต่การเลือกนั้นไม่สามารถเพิกถอนได้
ณ 31 ธันวาคม 2542 มูลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามมาตรฐานการบัญชีน้ ีคือ 1,400 และมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการคือ 1,050 ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้
ตั้งแต่วันที่มีการใช้ มาตรฐานการบัญชีน้ ีคือ 120 อายุงานเฉลี่ยที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้ าร่ วมโครงการคือ 8
ปี กิจการเลือกใช้ นโยบายการรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งหมดโดย
ทันที ตามที่อนุญาตในย่อหน้ าที่ 93
ผลกระทบของข้ อจากัดในย่อหน้ าที่ 155.2.3 เป็ นดังนี้
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิท่ยี ังไม่ได้ รับรู้
ส่วนของหนี้สนิ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้ รับรู้ (136*4/5)
กาไรที่รับรู้ได้ มากที่สดุ (ตามย่อหน้ าที่ 155.2.3)

120
(109)
11

วันถือปฏิบตั ิ
157. มาตรฐานการบั ญ ชี น้ ี ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป เว้ นแต่ท่เี จาะจงในย่อหน้ าที่ 159 และ 159ก และสนับสนุนให้ ถือปฏิบัติได้
ก่อนบังคับใช้
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158. ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ เพราะไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในประเทศไทย
159.–159ง (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
160. กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิ ดพลาด ซึ่งก าหนดให้ ใช้ การเปลี่ ยนแปลงทางบัญชี โดยใช้ วิธีปรั บย้ อนหลั ง
ยกเว้ นกิ จ การต้ องเปิ ดเผยจ านวนที่ ก าหนดตามย่ อ หน้ าที่ 120ก (16) โดยกิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ด้ วยวิ ธี เปลี่ ยนทั นที เป็ นต้ นไปเมื่ อเริ่ มน ามาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ มาใช้ ตาม
ย่อหน้ าที่ 120ก
161. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ได้ แก้ ไขคานิยามใน
มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ นอกจากนี้ยังมีการแก้ ไขย่ อหน้ าที่ 93ก ถึง 93ง ย่อหน้ าที่ 106 (ตัวอย่าง)
และย่ อหน้ าที่ 120ก กิจการต้ องถือปฎิบัติตามที่มีการแก้ ไขสาหรั บงวดประจาปี ที่เริ่ มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 หากกิจการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน มาใช้ ก่อนวันถือปฎิบัติ กิจการต้ องนาการแก้ ไขดังกล่าวมาใช้ กบั งวดนั้นด้ วย

54

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างประกอบ
ภาคผนวกนี้ทาขึ้นเพือ่ แสดงตัวอย่างเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้

ข้ อความบางส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินแสดงไว้ เพื่อให้ เห็นผลกระทบของรายการ
ที่อธิบายด้ านล่าง ข้ อความเหล่ านี้ไม่ จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลและการนาเสนอ
งบการเงินทั้งหมดตามมาตรฐานการบัญชีอ่นื ๆ

ข้อมูลพื้ นฐาน
ข้ อมู ลต่ อไปนี้เป็ นข้ อมู ลของโครงการผลประโยชน์ท่ีจัดให้ มีกองทุ น สมมติว่ารายการทั้งหมดเกิด ขึ้น ณ สิ้นปี
เพื่อให้ การคานวณดอกเบี้ยง่ายขึ้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการเท่ากับ
1,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมสุทธิ
ที่ยังไม่รับรู้ ณ วันนั้นเท่ากับ 140 บาท

อัตราคิดลด ณ ต้ นปี
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ ณ ต้ นปี
ต้ นทุนบริการปัจจุบัน
ผลประโยชน์ท่จี ่าย
เงินสมทบที่จ่าย
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ 31 ธันวาคม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ 31 ธันวาคม
อายุงานเฉลี่ยที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงาน (ปี )

25X1
10.0%
12.0%
130
150
90
1,141
1,092
10

25X2
9.0%
11.1%
140
180
100
1,197
1,109
10

25X3
8.0%
10.3%
150
190
110
1,295
1,093
10

ในปี 25X2 กิจการแก้ ไขโครงการเพื่อให้ ผลประโยชน์ เพิ่มเติมโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 25X2 มูลค่ า
ปั จจุ บัน ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 ของผลประโยชน์ ท่ีเพิ่ มขึ้นของการให้ บริ การโดยพนักงานก่ อนวันที่
1 มกราคม 25X2 ที่เป็ นสิทธิขาดแล้ วเท่ากับ 50 บาท และสาหรับผลประโยชน์ท่ยี ังไม่ เป็ นสิทธิขาดเท่ากับ
30 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 กิจการประมาณระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผลประโยชน์ท่ีไม่ เป็ นสิทธิขาด
จะกลายเป็ นสิทธิขาดคือ 3 ปี ดังนั้น ต้ นทุนบริการในอดีตที่เกิดจากผลประโยชน์ท่ียังไม่ เป็ นสิทธิขาดที่เพิ่มขึ้น
จะรับรู้โดยวิธเี ส้ นตรงตลอด 3 ปี ต้ นทุนบริการในอดีตที่เกิดจากผลประโยชน์ท่เี ป็ นสิทธิขาดที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ทนั ที
(ตามย่ อหน้ าที่ 96 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้) กิจการใช้ นโยบายการรับรู้ ผลกาไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามข้ อกาหนดขั้นต่าตามย่อหน้ าที่ 93

55

การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ขั้นตอนแรกคือสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าปั จจุ บันของภาระผู กพั นและมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์โครงการ
เพื่อใช้ กาหนดจานวนของผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรั บงวด
ดังแสดงข้ างล่างนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน วันที่ 1 มกราคม
ต้ นทุนดอกเบี้ย
ต้ นทุนบริการปัจจุบัน
ต้ นทุนบริการในอดีต- ผลประโยชน์ท่ยี ังไม่เป็ นสิทธิขาด
ต้ นทุนบริการในอดีต-ผลประโยชน์ท่เี ป็ นสิทธิขาด
ผลประโยชน์ท่จี ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของภาระผูกพัน (ยอดที่ทาให้ ดุล)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ วันที่ 1 มกราคม
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ
เงินสมทบ
ผลประโยชน์ท่จี ่าย
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจากสินทรัพย์โครงการ (ยอดที่ทาให้ ดุล)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ วันที่ 31 ธันวาคม

25X1
1,000
100
130
(150)

25X2
1,141
103
140
30
50
(180)

25X3
1,197
96
150
(190)

61
1,141
1,000
120
90
(150)

(87)
1,197
1,092
121
100
(180)

42
1,295
1,109
114
110
(190)

32
1,092

(24)
1,109

(50)
1,093

ข้อจากัดของขอบเขต
ขั้นตอนต่ อไปนี้เป็ นการกาหนดข้ อจากัดของขอบเขต และเปรียบเทียบข้ อจากัดของขอบเขตนี้กับผลกาไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมที่ยังไม่ได้ รับรู้ เพื่อกาหนดจานวนผลกาไรหรือ
ขาดทุ นจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ยสุทธิท่ีจะรั บรู้ในงวดถัดไป ตามย่ อหน้ าที่ 92 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ข้ อจากัดของขอบเขตนี้คือ จานวนที่มากกว่าของรายการต่อไปนี้
1. ร้ อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันก่อนหักสินทรัพย์โครงการ และ
2. ร้ อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
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ขอบเขตดังกล่ าว และผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่รับรู้แล้ วและ
ยังไม่ได้ รับรู้เป็ นดังนี้
25X1
25X2 25X3
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสะสมที่ยังไม่ได้ รับรู้สทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
140
107
170
ข้ อจากัดของขอบเขต ณ วันที่ 1 มกราคม
100
114
120
ส่วนเกิน (ก)
40
50
อายุงานเฉลี่ยที่คาดว่าเหลืออยู่ (ปี ) (ข)
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ต้องรับรู้ (ก/ข)
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ยังไม่ได้ รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับปี – ภาระผูกพัน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับปี – สินทรัพย์โครงการ
รวม
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้
(5) ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10

10

10

4
140

107

5
170

(61)

87

(42)

32

(24)

(50)

111
(4)
107

170
170

78
(5)
73

จานวนทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินและกาไรหรือขาดทุน และการวิเคราะห์ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขั้น ตอนสุดท้ ายเป็ นการกาหนดจ านวนที่จะต้ องรั บ รู้ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และก าไรหรื อ ขาดทุ น และการ
วิเคราะห์ท่เี กี่ยวข้ องที่จะต้ องเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 120ก (6) ถึง 120ก(7) และย่อหน้ าที่ 120ก(13) ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (การวิเคราะห์ท่ตี ้ องเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 120ก(3) และย่อหน้ าที่ 120ก(5) แสดง
ในภาคผนวกนี้ ภายใต้ หัวข้ อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันและของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ) ดังนี้
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้ ผลประโยชน์
ที่ไม่เป็ นสิทธิขาด
หนี้ สินที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ต้ นทุนบริการปัจจุบัน

25X1

25X2

25X3

1,141
(1,092)
49

1,197
(1,109)
88

1,295
(1,093)
202

107

170

73

156

(20)
238

(10)
265

130

140

150

100

103

96

(120)

(121)

(114)

(4)

-

(5)

106

10
50
182

10
137

120

121

114

32
152

(24)
97

(50)
64

ต้ นทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิท่รี ับรู้ในปี
ต้ นทุนบริการในอดีต-ผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นสิทธิ
ขาด
ต้ นทุนบริการในอดีต-ผลประโยชน์ท่เี ป็ นสิทธิขาด
ค่าใช้จ่ายที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้ นจริงจากสินทรัพย์โครงการ
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจากสินทรัพย์โครงการ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์โครงการ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
ภาคผนวกนี้ทาขึ้นเพือ่ เป็ นตัวอย่างเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ข้ อความบางส่วนที่นามาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินจะแสดงวิธีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกรณีของ
บริ ษัท ข้ ามชาติ ข นาดใหญ่ ท่ีใ ห้ ผลประโยชน์แ ก่ พ นัก งานหลายแบบ ข้ อ ความส่วนนี้ไม่ จ าเป็ นต้ อ งสอดคล้ อ งกับ
ข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลและการนาเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้และฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ไม่ได้ แสดงการเปิ ดเผยของ
1. นโยบายการบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน) ในย่อหน้ าที่ 120ก(1) ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ การเปิ ดเผยต้ อง
รวมนโยบายการบั ญชี ข องกิ จ การส าหรั บ การรั บ รู้ ผลก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของกิจการ
2. คาอธิบายทั่วไปของประเภทของโครงการตามย่อหน้ าที่ 120ก(2)
3. จานวนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ย่อหน้ าที่ 120ก(8) และย่อหน้ าที่ 120ก(9))
4. คาอธิบายเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการกาหนดอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่คี าดไว้ โดยรวมตามย่อหน้ าที่ 120ก(12)
5. ผลประโยชน์ของพนักงานที่ใ ห้ แก่ คณะกรรมการและผู้ บริ ห ารสาคั ญ (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 24
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล้เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน)
6. ผลประโยชน์ของพนักงานที่ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
จานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่จัดให้ มีกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้ จัดให้ มีกองทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้ รับรู้
ต้ นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้ รับรู้
หนี้สนิ สุทธิ
จานวนในงบแสดงฐานะการเงิน

โครงการ
ผลประโยชน์ค่ารักษา
ผลประโยชน์บานาญ
พยาบาลหลังออกจากงาน
25X2
25X1
25X2
25X1
20,300
17,400
(18,420) (17,280)
1,880
120
2,000
1,000
7,337
6,405

หนี้สนิ
สินทรัพย์
หนี้สนิ สุทธิ
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(1,605)
(450)
1,825

840
(650)
1,310

(2,707)
4,630

(2,607)
3,798

1,825
1,825

1,400
(90)
1,310

4,630
4,630

3,798
3,798

สินทรัพย์โครงการบานาญได้ รวมหุ้นสามัญที่ออกโดย (ชื่อของกิจการที่เสนอรายงาน) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ
317 (25X1: 281) นอกจากนี้สนิ ทรัพย์โครงการได้ รวมอสังหาริมทรัพย์ท่คี รอบครองโดย (ชื่อของกิจการที่
เสนอรายงาน) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 200 (25X1:185)
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนมีดังนี้
โครงการ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์บานาญ
หลังออกจากงาน
25X2
25X1
25X2
25X1
850
750
479
411
950
1,000
803
705
(900)
(650)
-

ต้ นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิท่รี ับรู้ในปี
ต้ นทุนบริการในอดีต
ผลขาดทุน (กาไร) จากการลดขนาดโครงการลง
และการชาระผลประโยชน์
รวม (รวมถึงค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน)
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์โครงการ

(70)
200

(20)
200

150
-

140
-

175
1,205
600

(390)
890
2,250

1,432
-

1,256
-

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ มีดังนี้
โครงการ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์บานาญ
หลังออกจากงาน
25X2
25X1
25X2
25X1
18,400
11,600
6,405
5,439
850
750
479
411
950
1,000
803
705
25X2
25X1
25X2
25X1
2,350
950
250
400

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
ต้ นทุนบริการ
ต้ นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลขาดทุน (กาไร) จากการลดขนาดโครงการลง
หนี้สนิ ลดลงจากการชาระ
หนี้สนิ ที่รับมาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการต่างประเทศ
ผลประโยชน์ท่จี ่าย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

(500)
900
(650)
22,300
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(350)
5,000
(150)
(400)
18,400

(600)
7,337

(550)
6,405

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการมีดังนี้
โครงการผลประโยชน์บานาญ
25X2
25X1
17,280
9,200
900
650
(300)
1,600
(400)
700
350
6,000
890
(120)
(650)
(400)
18,420
17,280

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการยกมา
ผลตอบแทนที่คาดไว้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สินทรัพย์ท่นี าไปชาระ
เงินที่นายจ้ างจ่ายสมทบ
สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการต่างประเทศ
ผลประโยชน์ท่จี ่าย

กลุ่มคาดว่าจะสมทบเงิน 900 เข้ าโครงการผลประโยชน์บานาญในปี 25X3
ประเภทหลักของสินทรัพย์โครงการเป็ นร้ อยละของสินทรัพย์โครงการทั้งหมดมีดังนี้
25X2
25X1
ตราสารทุนยุโรป
30%
35%
ตราสารทุนอเมริกาเหนือ
16%
15%
หุ้นกู้ยุโรป
31%
28%
หุ้นกู้อเมริกาเหนือ
18%
17%
อสังหาริมทรัพย์
5%
5%
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (แสดงด้ วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก) มีดังนี้
25X2
25X1
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5.0%
6.5%
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5.4%
7.0%
เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
5%
4%
เงินบานาญในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
3%
2%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
30%
30%
ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นประจาปี
8%
8%
การเปลี่ยนแปลงสูงสุดในอนาคตของผลประโยชน์การดูแลสุขภาพระดับ
3%
2%
ภาครัฐ
อัตราแนวโน้ มต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สมมติมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
โดยการเปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1 ของอัตราแนวโน้ มต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สมมติข้ นึ จะเกิดผลกระทบดังนี้
ผลกระทบต่อผลรวมของต้ นทุนบริการและต้ นทุนดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
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เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 ลดลงร้ อยละ 1
190
(150)
1,000
(900)

จานวนเงินของรายการปี ปัจจุบันและ 4 ปี ย้ อนหลัง มีดังนี้
โครงการผลประโยชน์บานาญ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
สินทรัพย์โครงการ
ส่วนเกิน (ส่วนขาด)
การปรับปรุงหนี้สนิ โครงการตามประสบการณ์
การปรับปรุงสินทรัพย์โครงการตามประสบการณ์
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
การปรับปรุงหนี้สนิ โครงการตาม
ประสบการณ์

25X2
25X1
25X0
25w9
25w8
(22,300) (18,400) (11,600) (10,582) (9,144)
18,420
17,280
9,200
8,502 10,000
(3,880) (1,120) (2,400) (2,080)
856
(1,111)
(768)
(69)
543 (642)
(300)
1,600
(1,078) (2,890) 2,777
25X2
7,337
(232)

25X1
6,405
829

25X0
5,439
490

25w9
4,923
(174)

25w8
4,221
(103)

นอกจากนี้กลุ่มยังได้ เข้ าร่ วมโครงการผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่ให้ บานาญซึ่งเชื่อมโยงกับเงินเดือนเดือน
สุดท้ ายและจัดหาเงินทุนโดยเป็ นการจ่ายเงินเข้ าสมทบโครงการในระดับที่เพียงพอกับผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ายเมื่อ
พนักงานลาออก ในทางปฏิบัติกลุ่มไม่สามารถกาหนดมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันของกลุ่มหรือต้ นทุนบริการ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้ องได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวคานวณภาระผูกพันบนพื้นฐานที่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจาก
เกณฑ์ท่ใี ช้ ในงบการเงินของ (กิจการที่เสนอรายงาน) (ให้ อธิบายเกณฑ์ดังกล่าว) ตามเกณฑ์น้ัน งบการเงินของ
โครงการดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25X0 แสดงหนี้สนิ ที่ยังไม่จ่ายเข้ ากองทุนเท่ากับ 27,525 หนี้สนิ ที่ยัง
ไม่จ่ายเข้ ากองทุนจะส่งผลให้ มีการจ่ายเงินในอนาคตโดยนายจ้ างที่เข้ าร่ วมโครงการ โครงการนี้มีสมาชิกประมาณ
75,000 ราย โดยที่ 5,000 รายเป็ นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานของ (ชื่อกิจการที่เสนอรายงาน) หรือเป็ น
ผู้ท่พี นักงานให้ การอุปการะ ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนซึ่งเท่ากับเงินสมทบที่ครบกาหนดสาหรับปี และ
ไม่รวมในจานวนข้ างต้ นมีจานวนเท่ากับ 230 (25X1:215) เงินสมทบในอนาคตของกลุ่มอาจเพิ่มขึ้นอย่างเป็ น
สาระสาคัญถ้ ากิจการอื่นถอนตัวจากโครงการนี้
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างการปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 58ก
ภาคผนวกนี้ทาขึ้นเพือ่ เป็ นตัวอย่างเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้

ประเด็น
ย่อหน้ าที่ 58 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดเพดานของสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์ท่รี ับรู้ได้ ดังนี้
58. จานวนที่กาหนดได้จากย่อหน้าที่ 54 อาจเป็ นตัวเลขติ ดลบ (ซึ่ งหมายถึงสินทรัพย์) กิจการต้องวัดค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวตามมู ลค่าที่ตา่ กว่าระหว่างรายการใดรายการหนึง่ ดังนี้
58.1 จานวนที่กาหนดได้จากย่อหน้าที่ 54 (คือ ส่วนเกิน/ส่วนขาดของโครงการ บวก (หัก) ผล (กาไร)
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้)
58.2 ผลรวมของ
58.2.1 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สะสมสุทธิ ที่ยงั ไม่ได้
รับรูแ้ ละต้นทุนบริการในอดีต (ตามย่อหน้าที่ 92 ถึง 93 และย่อหน้าที่ 96) และ
58.2.2 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของผลประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของเงิ น ที่ ไ ด้ร ับ คื น จาก
โครงการ หรื อการลดเงิ นสมทบที่ จะจ่ ายในอนาคตของโครงการ มู ลค่ าปั จจุ บ นั
ดังกล่าวกาหนดโดยใช้อตั ราคิดลดที่กาหนดในย่อหน้าที่ 78
หากไม่มีย่อหน้ าที่ 58ก (ดูด้านล่าง) ย่อหน้ าที่ 58.2.1 จะส่งผลให้ เกิดเหตุการณ์ดังนี้
การชะลอการรับรู้ผล (กาไร) ขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคานวณจานวน
เงินที่ระบุตามย่อหน้ าที่ 54 บางครั้งทาให้ ต้องรับรู้ผลกาไร (ขาดทุน) ในกาไรหรือขาดทุน
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลกระทบของการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 58 โดยไม่มีย่อหน้ าที่ 58ก โดยสมมติว่านโยบาย
การบัญชีของกิจการไม่รับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในขอบเขต
และทยอยตัดจาหน่ายผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อยู่นอกขอบเขต
(ไม่ว่าจะมีการใช้ ขอบเขตหรือไม่น้นั ไม่สาคัญ ประเด็นเกิดเมื่อมีการชะลอการรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 54)
ตัวอย่าง 1
ก

ข

ค

ส่วนเกินของ ผลประโยชน์ ผลขาดทุนที่
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ ยังไม่รับรู้
ที่มี
ตามย่อ
(ย่อหน้ าที่ หน้ าที่ 54
58.2.2)
1
100
0
0
2
70
0
30

ปี

ง = ก+ค

จ = ข+ค

ย่อหน้ าที่
54

ย่อหน้ าที่
58.2

100
100

0
30
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ฉ = ค่าที่ตา่
กว่าระหว่าง
ง กับ จ
เพดานของ
สินทรัพย์
ซึ่งหมายถึง
สินทรัพย์
ที่รับรู้
0
30

ช
ผลกาไร
ที่รับรู้
ในปี ที่ 2

30

สิ้นปี ที่ 1 โครงการมีส่วนเกิน จานวน 100 (ในคอลัมน์ ข ในตารางข้ างต้ น) แต่ ไม่ มีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
คงเหลือให้ กจิ การ ไม่ว่าจากการได้ รับเงินคืนหรือการลดการจ่ายสมทบในอนาคต (คอลัมน์ ข) และไม่มีผลกาไร
และขาดทุ น ที่ยังไม่ รับรู้ตามย่ อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ดังนั้น หากไม่ มีเพดานของสินทรั พย์ กิจการจะรั บ รู้
สินทรัพย์จานวน 100 ซึ่งเท่ากับจานวนเงินที่ระบุตามย่อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ง) เพดานของสินทรัพย์ตามย่อหน้ าที่
58 ช่วยจากัดสินทรัพย์ให้ เป็ นศูนย์ (คอลัมน์ ฉ)
ในปี ที่ 2 โครงการมีผลขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจานวน 30 ทาให้ ส่วนเกิน
ลดลงจาก 100 เป็ น 70 (คอลัมน์ ก) ซึ่งชะลอการรับรู้ไว้ ตามย่อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ดังนั้นหากไม่มีเพดาน
ของสินทรัพย์บริษัทจะรับรู้จานวนเงิน 100 (คอลัมน์ ง) เป็ นสินทรัพย์ เพดานของสินทรัพย์ หากไม่มีย่อหน้ าที่
58ก จะเท่ากับ 30 (คอลัมน์ จ) กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์จานวน 30 (คอลัมน์ ฉ) ซึ่งทาให้ เกิดผลกาไรเป็ นรายได้
(คอลัมน์ ช) แม้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือการลดลงของส่วนเกินที่กจิ การจะไม่ได้ รับประโยชน์
ผลกระทบทางตรงข้ ามเกิดขึ้นได้ กบั ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่ นกัน (ตราบ
เท่าที่ผลกาไรดังกล่าวลดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมที่ยังไม่รับรู้)

ย่อหน้าที่ 58ก
ย่อหน้ าที่ 58ก ห้ ามการรับรู้ผลกาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากต้ นทุนบริการในอดีต และผลขาดทุน (กาไร) จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเท่านั้น
58ก การปฏิ บ ตั ิ ต ามย่ อ หน้า ที่ 58 ต้อ งไม่ ทาให้กิ จการรับ รู ผ้ ลก าไรเพีย งเพราะมี ผ ลขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือต้นทุนบริการในอดีตในงวดปั จจุ บนั หรือ รับรู ผ้ ล
ขาดทุ นเพียงเพราะมี ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ในงวดปั จจุ บ นั
กิจการจึ งต้องรับรู ร้ ายการต่ อไปนี้ ทันที ภายใต้ย่อหน้า ที่ 54 หากรายการดังกล่ าวเกิ ดขึ้ นในขณะที่
มีการกาหนดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 58.2
(1) ผลขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับงวดปั จจุบนั และ
ต้นทุนบริการในอดีตสาหรับงวดปั จจุ บนั หากผลขาดทุนสุทธิ จากการประมาณดังกล่าวเกิน
กว่ าการลดลงของมู ลค่ าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ ที่ ระบุ ในย่ อหน้า ที่ 58.2.2
หากมู ลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้ น ผลขาดทุนสุทธิ
จากการประมาณการตามคณิ ตศาสตร์ประกัน ภัย ทั้ง หมดสาหรับ งวดปั จจุ บนั และต้น ทุ น
บริการในอดีตสาหรับงวดปั จจุบนั ทั้งหมดต้องรับรูท้ นั ทีตามย่อหน้าที่ 54
(2)

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิสาหรับงวดปั จจุบนั หลังหัก
ต้นทุนบริการในอดีตของงวดปั จจุบนั หากผลกาไรสุทธิจากการประมาณดังกล่ าวเกินกว่าการ
เพิ่มขึ้ นของมู ลค่ าปั จจุ บนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในย่อหน้า ที่ 58.2.2 หากมู ลค่ า
ปั จจุบนั ของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง ผลกาไรจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิสาหรับงวดปั จจุบนั หลังหักต้นทุนบริการในอดีต ของ
งวดปั จจุบนั ทั้งหมดต้องรับรูท้ นั ทีตามย่อหน้าที่ 54
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลของการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 58ก โดยสมมติเหมือนตัวอย่างข้ างต้ นว่านโยบายการบัญชี
ของกิจการไม่รับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในขอบเขต และทยอย
ตั ด จ าหน่ า ย ผลก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย ที่อ ยู่ นอกขอบเขต
เพื่อความสะดวกจะไม่คานึงถึงการตัดจาหน่ายผลกาไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้นอกขอบเขตในตัวอย่าง
ตัวอย่าง 1 (ต่อ) – การปรับปรุงเมื่อมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และไม่มี
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่
ฉ = ค่าที่ตา่
ก
ข
ค
ง = ก+ค จ = ข+ค กว่าระหว่าง
ช
ง กับ จ
ปี ส่วนเกินของ ผลประโยชน์ ผลขาดทุนที่ ย่อหน้ าที่ ย่อหน้ าที่
เพดานของ
ผลกาไร
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ ยังไม่รับรู้
54
58.2
สินทรัพย์ ซึ่ง
ที่รับรู้
ที่มี
ตามย่อ
หมายถึง
ในปี ที่ 2
(ย่อหน้ าที่ หน้ าที่ 54
สินทรัพย์
58.2.2)
ที่รับรู้
1
100
0
0
100
0
0
2
70
0
0
70
0
0
0
ข้ อเท็จจริงเป็ นไปตามตัวอย่ างที่ 1 ก่อนหน้ านี้ การปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 58ก ทาให้ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่มีให้ กิจการ3ไม่ เปลี่ยนแปลง ดังนั้นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ย ทั้งหมด
จานวน 30 จึงรับรู้ทนั ทีตามย่อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ง) เพดานของสินทรัพย์ยังเป็ นศูนย์ (คอลัมน์ ฉ) และไม่มี
ผลกาไรที่ต้องรับรู้
ผลลัพธ์ท่ไี ด้ คือผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 30 จะรับรู้ทันทีแต่ หัก
กลบด้ วยการลดลงของผลกระทบต่อเพดานของสินทรัพย์

ปี 1
ปี 2
ผลกาไร (ขาดทุน)

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงินตามย่อหน้าที่ 54
(คอลัมน์ ง ข้างต้น)
100
70
(30)

ผลกระทบต่อเพดาน
ของสินทรัพย์

เพดานของสินทรัพย์
(คอลัมน์ ฉ ข้างต้น)

(100)
(70)
30

0
0
0

จากตัวอย่ างข้ างต้ นมูลค่าปั จจุ บันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ แก่กิจการไม่เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 58ก มีความซับซ้ อนขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุ บันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้
กิจการ ดังตัวอย่างต่อไป
3

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กจิ การใช้ เพื่อเรียกผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 58.2.2
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ตัวอย่ าง 2 – การปรับปรุงเมื่อมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการลดลง
ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ฉ = ค่าที่ตา่
ก
ข
ค
ง = ก+ค จ = ข+ค กว่าระหว่าง
ช
ง กับ จ
ปี ส่วนเกินของ ผลประโยชน์ ผลขาดทุนที่ ย่อหน้ าที่ ย่อหน้ าที่
เพดานของ
ผลกาไร
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ ยังไม่รับรู้ตาม
54
58.2
สินทรัพย์ ซึ่ง
ที่รับรู้
ที่มี
ย่อหน้ าที่ 54
หมายถึง
ในปี ที่ 2
(ย่อหน้ าที่
สินทรัพย์
58.2.2)
ที่รับรู้
1
60
30
40
100
70
70
2
25
20
50
75
70
70
0
ณ สิ้นปี ที่ 1 โครงการมีส่วนเกินจานวน 60 (ในคอลัมน์ ก) และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการจานวน
30 (คอลัมน์ ข) ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จานวน 40 ตามย่อหน้ าที่ 544 (คอลัมน์ ค) ดังนั้น หากไม่มีเพดานของ
สินทรัพย์ กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์เท่ากับ 100 (คอลัมน์ ง) แต่เพดานของสินทรัพย์จากัดสินทรัพย์ให้ เป็ น 70
(คอลัมน์ ฉ)
ในปี ที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจานวน 35 จึงทาให้ ส่วนเกิน
ลดลงจาก 60 เป็ น 25 (คอลัมน์ ก) ผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่มีใ ห้ กิจ การลดลง 10 จาก 30 เป็ น 20
(คอลัมน์ ข) จากการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 58ก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จานวน 35 วิเคราะห์ได้ ดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เท่ากับการลดลงของ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกินกว่าการลดลงของ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

10
25

ตามย่ อหน้ าที่ 58ก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภั ยจานวน 25 รับรู้ทันทีตาม
ย่อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ง) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลดลง 10 รวมอยู่ในผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่รับรู้ซ่ึงเพิ่มขึ้น
เป็ น 50 (คอลัมน์ ค) เพดานของสินทรัพย์จึงยังคงเท่ากับ 70 (คอลัมน์ จ) และไม่มีผลกาไรที่รับรู้
ผลลัพธ์ท่ไี ด้ คือผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 25 ให้ รับรู้ทันที แต่ หัก
กลบด้ วยผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ท่ลี ดลง
4

การใช้ ย่อหน้ าที่ 58ก ทาให้ มีการรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยบางส่วนที่ชะลอ
ออกไปตามย่อหน้ าที่ 54 และส่งผลให้ รวมในการคานวณเพดานของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมที่ยังไม่รับรู้ (ซึ่งได้ สะสมเพิ่มในขณะที่จานวนเงินตามย่อหน้ าที่ 58.2 ยังต่ากว่าจานวนเงินตาม
ย่ อหน้ าที่ 54) จะไม่รับรู้ทันทีจานวนเงินตามย่ อหน้ าที่ 58.2 เริ่มต่ากว่า ในทางตรงกันข้ าม การรับรู้จานวนดังกล่ าวจะยังคง
ชะลอออกไปตามนโยบายการบัญชีของกิจการ ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้สะสมในตัวอย่างนี้คือผลขาดทุนซึ่งชะลอการรับรู้ถึงแม้ ได้ ใช้
ย่อหน้ าที่ 58ก แล้ ว
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ปี 1
ปี 2
ผลกาไร (ขาดทุน)

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงินตามย่อหน้าที่ 54
(คอลัมน์ ง ข้างต้น)
100
75
(25)

ผลกระทบต่อเพดาน
ของสินทรัพย์

เพดานของสินทรัพย์
(คอลัมน์ ฉ ข้างต้น)

(30)
(5)
25

70
70
0

ตัวอย่าง 3 – การปรับปรุงเมื่อมีผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่มใี ห้ กจิ การลดลง
ฉ = ค่าที่ตา่
ก
ข
ค
ง = ก+ค จ = ข+ค กว่าระหว่าง
ช
ง กับ จ
ปี ส่วนเกินของ ผลประโยชน์ ผลขาดทุนที่ ย่อหน้ าที่ ย่อหน้ าที่
เพดานของ
ผลกาไร
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ ยังไม่รับรู้
54
58.2
สินทรัพย์ ซึ่ง
ที่รับรู้
ที่มี
ตามย่อ
หมายถึง
ในปี ที่ 2
(ย่อหน้ าที่ หน้ าที่ 54
สินทรัพย์
58.2.2)
ที่รับรู้
1
60
30
40
100
70
70
2
110
25
40
150
65
65
(5)
ณ สิ้นปี ที่ 1 โครงการมีส่วนเกิน 60 (ในคอลัมน์ ข) และผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการมีจานวน 30
(คอลัมน์ ข) ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้มีจานวน 40 ตามย่อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ซึ่งเกิดก่อนคานึงถึงเพดานของ
สินทรัพย์ ดังนั้น หากไม่มีเพดานของสินทรัพย์ กิจการจะรับ รู้สนิ ทรัพย์ 100 (คอลัมน์ ง) เพดานของสินทรัพย์
จากัดสินทรัพย์ให้ เป็ นเพียง 70 (คอลัมน์ ฉ)
ในปี ที่ 2 โครงการมีผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 50 ทาให้ ส่วนเกินเพิ่มขึ้นจาก
60 เป็ น 110 (คอลัมน์ ก) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กจิ การลดลง 5 (คอลัมน์ ข) การปฏิบัติตามย่อหน้ าที่
58ก ไม่มีการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการ ดังนั้น ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมด 50 (คอลัมน์ ง) จึงรับรู้ทนั ทีตามย่ อหน้ าที่ 54 และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่รับรู้
ตามย่อหน้ าที่ 54 ยังเท่ากับ 40 (คอลัมน์ ค) เพดานของสินทรัพย์ลดลงเป็ น 65 เพราะการลดลงของประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิจ ซึ่ง การลดลงนั้น ไม่ ใ ช่ ผ ลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ประกั นภั ย ตามที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดไว้ จึงไม่สามารถชะลอการรับรู้ได้
ผลลัพธ์ท่ไี ด้ ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 50 ให้ รับรู้ทันที แต่ หักกลบ
ด้ วยผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ท่เี พิ่มขึ้นด้ วยจานวนที่มากกว่า
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
ผลกระทบต่อเพดาน
เพดานของสินทรัพย์
การเงินตามย่อหน้าที่ 54
ของสินทรัพย์
(คอลัมน์ ฉ ข้างต้น)
(คอลัมน์ ง ข้างต้น)
ปี 1
100
(30)
70
ปี 2
150
(85)
65
ผลกาไร (ขาดทุน)
50
(55)
(5)
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ในตัวอย่ างที่ 2 และ 3 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการลดลง อย่ างไรก็ดี ตัวอย่ างที่ 2 ไม่ มีการรับรู้ผล
ขาดทุ นขณะที่ตัวอย่ างที่ 3 รั บรู้ผลขาดทุ น ผลแตกต่ างของแนวปฏิบัติเช่ นนี้สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผลประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจ ที่มี อ ยู่ ก่ อ นใช้ ย่อ หน้ าที่ 58ก ย่ อ หน้ า ที่ 58ก
มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อป้ องกันการรั บรู้ผลกาไร (ขาดทุน) จากต้ นทุ นบริการในอดีตหรื อ ผล(ขาดทุ น) กาไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลลัพธ์อ่ นื ที่เป็ นไปได้ ของการชะลอการรับรู้และเพดานของ
สินทรัพย์จะไม่เปลี่ยนแปลงจากการใช้ ย่อหน้ าที่ 58ก
ตัวอย่าง 4 – การปรับปรุงในงวดที่เพดานของสินทรัพย์โครงการไม่มีผลกระทบแล้ ว
ฉ = ค่าที่ตา่
ก
ข
ค
ง = ก+ค จ = ข+ค กว่าระหว่าง ง
ช
กับ จ
ปี ส่วนเกินของ ผลประโยชน์ ผลขาดทุนที่ ย่อหน้ าที่ ย่อหน้ าที่
เพดานของ
ผลกาไร
โครงการ เชิงเศรษฐกิจ ยังไม่รับรู้
54
58.2
สินทรัพย์ ซึ่ง
ที่รับรู้
ที่มี
ตามย่อ
หมายถึง
ในปี ที่ 2
(ย่อหน้ าที่ หน้ าที่ 54
สินทรัพย์
58.2.2)
ที่รับรู้
1
60
25
40
100
65
65
2
(50)
0
115
65
115
65
0
ณ สิ้นปี ที่ 1 โครงการมีส่วนเกิน 60 (ในคอลัมน์ ก) และผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการจานวน 25
(คอลัมน์ ข) ผลขาดทุ นที่ยังไม่ รับรู้ 40 ตามย่ อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ค) ที่เกิดขึ้นก่ อนคานึงถึง เพดานของ
สินทรัพย์ ดังนั้น หากไม่มีเพดานของสินทรัพย์ กิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ 100 (คอลัมน์ ง) เพดานของสินทรัพย์จะ
จากัดสินทรัพย์ให้ เป็ น 65 (คอลัมน์ ฉ)
ในปี ที่ 2 โครงการมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 110 ทาให้ ส่วนเกินลดลง
จาก 60 เป็ นส่วนขาด 50 (คอลัมน์ ก) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการลดลงจาก 25 เป็ น 0 (คอลัมน์
ข) เพื่อการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 58ก กิจการต้ องคานวณว่าผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเกิดขึ้นเท่าใดในขณะที่สินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์คานวณตามย่ อหน้ าที่ 58.2 เมื่อส่วนเกิน
กลายเป็ นส่วนขาด จานวนเงินที่คานวณตามย่ อหน้ าที่ 54 จะต่ ากว่ ายอดรวมสุทธิตามย่ อหน้ าที่ 58.2 ดังนั้น
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ยที่เ กิ ด ขึ้ นในขณะที่สิน ทรั พ ย์ ต ามโครงการ
ผลประโยชน์ค านวณตามย่ อ หน้ า ที่ 58.2 จึ งเท่ากับ ผลขาดทุ น ที่ไ ปลดส่ ว นเกิน ให้ เป็ นศู นย์ (ซึ่งเท่ากับ 60)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
คานวณตาม ย่อหน้ าที่ 58ข เกิดจาก
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ ท่ า กั บ การลดลงของ
25
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ กิ น กว่ า การลดลงของ
35
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกันภั ยที่เ กิด ขึ้ นเมื่ อสิน ทรั พ ย์ต าม
60
โครงการผลประโยชน์คานวณ
ตามย่อหน้ าที่ 54
50
รวมผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
110

68

ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 58ก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 35 รับรู้
ทันทีตาม ย่อหน้ าที่ 54 (คอลัมน์ ง) ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 75
(25+50) รวมอยู่ ในผลขาดทุ นสะสมที่ยังไม่ รับรู้ซ่ึงเพิ่มขึ้นเป็ น 115 (คอลัมน์ ค) จานวนเงินที่คานวณตาม
ย่อหน้ าที่ 54 กลายเป็ น 65 (คอลัมน์ ง) และตามย่อหน้ าที่ 58.2 กลายเป็ น 115 (คอลัมน์ จ) สินทรัพย์ท่รี ับรู้
เป็ นจานวนที่ต่ากว่าระหว่างจานวนทั้งสองจึงเท่ากับ 65 (คอลัมน์ ฉ) และไม่มีผลกาไรหรือผลขาดทุนที่ต้องรับรู้
(คอลัมน์ ช)
ผลลัพธ์ท่ไี ด้ คือ ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 35 ให้ รับรู้ทนั ที แต่หักกลบด้ วย
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ท่ลี ดลง

ปี 1
ปี 2
ผลกาไร (ขาดทุน)

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงินตามย่อหน้าที่ 54
(คอลัมน์ ง ข้างต้น)
100
65
(35)

ผลกระทบต่อเพดาน
ของสินทรัพย์

เพดานของสินทรัพย์
(คอลัมน์ ฉ ข้างต้น)

(35)
0
35

65
65
0

ข้อสังเกต
1. การปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 58ก ในสถานการณ์ท่ีมูลค่ าปั จจุ บันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการ
เพิ่มขึ้น ต้ องระลึกว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ต้องไม่เกินส่วนเกินของโครงการ
2. ในทางปฏิบัติ การปรับปรุงผลประโยชน์ให้ ดีข้ นึ ทาให้ เกิดต้ นทุนบริการในอดีตและการเพิ่มเงินสมทบที่คาดไว้
ในอนาคตเนื่องจากต้ นทุนบริการปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นในปี ต่อๆ ไป การเพิ่มขึ้นของเงินสมทบที่คาดไว้ ในอนาคต
อาจเพิ่มผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการในรูปของการลดการจ่ายสมทบในอนาคต การห้ ามรับรู้ผล
กาไรที่เป็ นผลจากต้ นทุนบริการในอดีตในงวดปัจจุบันนั้น ไม่ได้ ห้ามการรับรู้ผลกาไรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ในท านองเดี ยวกั น การเปลี่ ยนแปลงข้ อสมมติ ใ นการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ทาให้ เกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อาจเพิ่ม
เงินสมทบที่คาดไว้ ในอนาคต และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีให้ กิจการในรูปของการลดลงของเงินสมทบที่
คาดไว้ ในอนาคต การห้ ามรับรู้ผลกาไรเพียงเพราะเกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในงวดปัจจุบันไม่เป็ นการห้ ามรับรู้ผลกาไรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
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ภาคผนวก ค
การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่
การแก้ไขในภาคผนวกนี้ ให้ถื อ ปฏิ บัติกับ งบการเงิ นสาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มใน หรื อหลังวัน ที ่
1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนหน้าการแก้ไขดังกล่าวจะต้องถูกนาไปใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้านัน้ ด้วย
การแก้ไขทีร่ วมอยู่ในภาคผนวกเมือ่ มาตรฐานการบัญชีน้ ีมีการแก้ไข และประกาศใช้ในปี 2554 ได้รวม
เป็ นส่วนหนึ ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที ่ 1 เรื่อง การปรับ ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ครั้งแรก (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้) มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 1 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง
การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทีอ่ อกเผยแพร่
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