มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรื่อง
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
คาแถลงการณ์

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็ นการแก้ ไขของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิ น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 (IAS 26:
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 37 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน โดยตัวอักษร
หนาดาถือเป็ นหลักการที่สาคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของแม่บท
การบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่
ออกจากงาน
ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องใช้เมือ่ มีการจัดทางบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
2. โครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น โครงการเงินบานาญ โครงการ
เกษียณอายุ หรื อโครงการผลประโยชน์เมื่อ เกษี ยณอายุ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือว่ า โครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานเป็ นกิจการที่เสนอรายงานแยกต่างหากจากงบการเงินของนายจ้ างของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ อื่น ทุ ก ฉบั บ ให้ น ามาใช้ กับ งบการเงิ น ของโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ตราบที่ไม่ขัดกับข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
3. มาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ ใช้ กับ การบัญ ชีแ ละการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อ ออกจากงาน
เพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทั้ง กลุ่ ม ทั้ง นี้ ไม่ ได้ ใ ช้ เพื่ อ รายงานเรื่ อ งสิท ธิ ท่ีมี ใ นผลประโยชน์
ตอบแทนเมื่อออกจากงานต่อผู้เข้ าร่วมโครงการเป็ นรายบุคคล
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นมาตรฐานการบัญชี ท่เี กี่ยวกับ
การกาหนดต้ นทุนของผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานในงบการเงินของนายจ้ างที่มีโครงการดังกล่ าว
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงช่วยเสริมมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวให้ สมบูรณ์ข้ ึน
5. โครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ ออกจากงานอาจเป็ นโครงการสมทบเงิ น ที่ก าหนดไว้ หรื อ โครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ กิจการหลายแห่งอาจจัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรับเงินสมทบและ
เพื่ อจ่ ายเงินผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงาน ซึ่งอาจแยกเป็ นนิติบุคคลต่างหากหรื อไม่ก ็ได้ และอาจ
มีทรั สตี หรื อไม่ก ไ็ ด้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบัติ โดยไม่คานึ งว่ ากิจการมี การจัดตั้ง เป็ น
กองทุนหรือมีทรัสตีหรือไม่
6. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานที่ได้ นาสินทรัพย์ไปลงทุนกับบริษัทประกันภัย ให้ ใช้ ข้อกาหนด
เกี่ ย วกับ การบั ญ ชี แ ละการโอนสิ น ทรั พ ย์ ไปยั ง กองทุ น เช่ น เดี ยวกั บ โครงการที่ด าเนิ น การจั ด การ
การลงทุน เอง ดังนั้ น จึงต้ องปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เว้ นแต่ สัญญาที่ทาไว้ กับ บริ ษัท
ประกันภัยในนามของผู้เข้ าร่วมโครงการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมโครงการ และ
ภาระผูกพันในผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยแต่ผ้ ูเดียว
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7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั ผลประโยชน์ของการจ้ างงานรูปแบบอื่น เช่น เงินชดเชยจาก
การเลิกจ้ างงาน ข้ อตกลงการผ่อนจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์การลาพัก ตามอายุ งาน โครงการ
เกษียณอายุงานก่อนกาหนดที่จัดตั้งขึ้นเป็ นพิ เศษหรื อโครงการเลิกจ้ างแรงงานส่วนเกิน โครงการ
สุขภาพและสวัสดิการ หรื อโครงการโบนัส รวมทั้ง โครงการกองทุ นประกันสังคมที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐ

คานิยาม
8. คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
โครงการผลประโยชน์เมือ่ ออก หมายถึง
จากงาน

ข้อตกลงที่กิจการจะให้ผลประโยชน์แก่ลูกจ้างเมื่อ
สิ้ นสุดหรือภายหลังสิ้ นสุดการจ้าง (ไม่ว่าจะจ่ ายเป็ น
เงินรายปี หรือจ่ ายทั้งจานวน) เมื่อผลประโยชน์หรือ
เงินสมทบนั้นสามารถกาหนด หรือประมาณการได้
ล่ ว งหน้า ก่ อ นการเกษี ย ณอายุ โดยมี เ อกสาร
ประกอบหรือตามวิธีปฏิบตั ิของกิจการ

โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้ หมายถึง
(ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โครงการ
สมทบเงิน”)
โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ หมายถึง
กาหนดไว้ (ซึ่งต่ อไปนี้ เรี ยกว่ า
“โครงการผลประโยชน์”)

โครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงานซึ่งผลประโยชน์
ที่ จ่ ายเมื่ อออกจากงานก าหนดจากเงิ นสมทบและ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการนาเงินนั้นไปลงทุน

การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน หมายถึง

การโอนสิ น ทรัพ ย์ไ ปยัง กองทุ น ซึ่ ง แยกต่ า งหาก
จากกิ จ การของนายจ้า ง เพื่อ ให้ก องทุ น สามารถ
จ่ า ยผลประโยชน์เ มื่ อ ออกจากงานได้ต ามภาระ
ผูกพันในอนาคต

โครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงานซึ่งผลประโยชน์
ที่ จ่ ายเมื่อ เกษี ยณอายุ ก าหนดโดยอ้างอิ งจากสู ตร
ในการค านวณซึ่ ง โดยทัว่ ไป คิ ดจากค่ า ตอบแทน
ทีล่ ูกจ้างได้รบั และ/หรืออายุงานของลูกจ้าง

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คาศัพท์ต่อไปนี้ ให้ใช้ตามความหมาย ดังนี้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

หมายถึง

สมาชิกของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
และบุ ค คลอื่ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ ผลประโยชน์ภ ายใต้
โครงการ

สินทรัพย์สุทธิทมี่ ไี ว้สาหรับจ่าย หมายถึง
เป็ นผลประโยชน์

สิ น ทรั พ ย์ ข องโค รงการหั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น ทั้ งสิ้ น
นอกเหนือจากมู ลค่าปั จจุ บนั ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย ของจ านวนเงิ น ผลประโ ยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
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มูลค่าปั จจุบันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จานวนเงินผลประโยชน์เมือ่
เกษียณอายุตามทีส่ ัญญาไว้
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับเป็ นสิทธิ
ขาด (ตามภาระผูกพันใน
สัญญาจ้าง)
9.

หมายถึง

มู ลค่ าปั จ จุ บนั ของจานวนเงินที่ค าดว่ าจะต้อ งจ่ า ย
จากโครงการผลประโยชน์เ มื่อ เกษี ยณอายุ ใ ห้แ ก่
ลูกจ้างปั จจุ บนั และอดีตลูกจ้างซึ่ งได้ให้บริการแก่
กิจการ

หมายถึง

ผลประโยชน์ห รื อ สิ ท ธิ ต ามเงื่อ นไขของโครงการ
ผลประโยชน์เ มื่อ ออกจากงานที่ไ ม่ ขึ้ นกับเงื่อ นไข
การจ้างงานต่อเนือ่ ง

โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานบางโครงการจะมีผ้ ูให้ การสนับสนุนอื่นนอกเหนือจากนายจ้ าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินของโครงการดังกล่าวด้ วย

10. โครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานส่วนใหญ่ กาหนดขึ้น จากข้ อตกลงอย่ างเป็ นทางการ บาง
โครงการไม่ มี ข้ อ ตกลงอย่ า งเป็ นทางการแต่ มี ร ะดั บ ของภาระผู ก พั น อัน เนื่ อ งมาจากวิ ธีป ฏิบั ติ
ที่กาหนดขึ้นโดยนายจ้ าง ในขณะที่บางโครงการอนุ ญาตให้ นายจ้ างจากัดภาระผูกพั น ของตนเอง
ภายใต้ โครงการได้ ซึ่ งโดยปกติ จ ะเป็ นการยากที่น ายจ้ า งจะยกเลิ ก โครงการหากยั งมี ลูก จ้ า งอยู่
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการเช่ นเดียวกันกับ
โครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ
11. โครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงานหลายโครงการได้ จัดตั้งเป็ นกองทุนแยกต่างหากเพื่อรับเงิน
สมทบและจ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ กองทุ น ดั ง กล่ า วอาจมี ก ารบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องกองทุ น โดย
คณะบุคคลอิสระ ในบางประเทศเรียกคณะบุคคลเหล่านี้ว่า ทรัสตี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คาว่า
ทรัสตีเพื่ออธิบายถึงคณะบุคคลดังกล่าว โดยไม่คานึงว่ามีการจัดตั้งทรัสต์ข้ นึ หรือไม่
12. โดยปกติ โครงการผลประโยชน์ เมื่อ ออกจากงานจะหมายถึงโครงการสมทบเงิน หรื อโครงการ
ผลประโยชน์ ซึ่ ง โครงการแต่ ล ะประเภทจะมี ลั ก ษณะเฉพาะ ในบางครั้ ง โครงการที่จั ด ตั้ ง ขึ้ น
มีลักษณะผสมของทั้งสองแบบ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือว่าโครงการแบบผสมดังกล่าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์

โครงการสมทบเงิน
13. งบการเงินของโครงการสมทบเงิน ต้องประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิ ที่มีไว้สาหรับจ่ าย
เป็ นผลประโยชน์ และคาอธิบายเกีย่ วกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
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14. ภายใต้ โครงการสมทบเงิน จานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตของผู้ เข้ าร่วมโครงการจะกาหนดจาก
จานวนเงินสมทบที่จ่ายโดยนายจ้ าง ผู้เข้ าร่ วมโครงการ หรือทั้งสองฝ่ าย รวมทั้ง ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน โดยทั่วไป ภาระผูกพันของนายจ้ างจะหมดไป
เมื่อจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนซึ่งโดยปกติมิได้ มีข้อกาหนดให้ ต้องใช้ คาแนะนาของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ถึงแม้ ว่าในบางครั้ง คาแนะนาดังกล่าวอาจใช้ ในการประมาณการผลประโยชน์ในอนาคต
ที่อาจจะได้ รับ ซึ่งขึ้นอยู่กบั เงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันและจานวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายในอนาคตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่คงที่
15. ผู้เข้ าร่วมโครงการให้ ความสนใจกับกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากจานวนของผลประโยชน์ในอนาคต ผู้เข้ าร่ วมโครงการสนใจที่จะทราบว่าได้ มีการรับเงินสมทบ
และมีวิธีการควบคุมที่เหมาะสมในการปกป้ องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ ส่วนนายจ้ างให้
ความสนใจการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมของโครงการ
16. การรายงานของโครงการสมทบเงิน มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ โครงการ และผลการ
ดาเนินงานของการลงทุนของโครงการเป็ นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเสนอ
งบการเงินควรรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
16.1 คาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาคัญสาหรับ งวด และผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ
16.2 งบที่แสดงรายการและผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด และฐานะการเงินของ
โครงการ ณ วันสิ้นงวด
16.3 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

โครงการผลประโยชน์
17. งบการเงินของโครงการผลประโยชน์ตอ้ งรายงานโดยมีงบใดงบหนึง่ ดังต่อไปนี้
17.1 งบทีแ่ สดงถึงรายการทุกข้อต่อไปนี้
17.1.1 สินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สาหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
17.1.2 มูลค่าปัจจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมือ่
เกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ โดยแยกระหว่างส่วนที่เป็ นผลประโยชน์ที่ได้รบั
เป็ นสิทธิขาด และส่วนทีม่ ิใช่ผลประโยชน์ทีไ่ ด้รบั เป็ นสิทธิขาด
17.1.3 ส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์ หรือ
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17.2 งบแสดงสินทรัพย์สุท ธิ ที่มีไ ว้ส าหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ โดยรวมถึงรายการข้อ ใด
ข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
17.2.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิ ดเผยมู ลค่าปั จ จุ บนั ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ โดย
แยกระหว่ า งส่ ว นที่ เ ป็ นผลประโยชน์ที่ ไ ด้ร ับ เป็ นสิ ท ธิ ข าดและส่ ว นที่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ทีย่ งั ไม่ได้รบั เป็ นสิทธิขาด
17.2.2 การอ้างอิงถึงที่มาของข้อมู ลในรายงานการคานวณตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ถ้า การก าหนดมู ล ค่ า จากการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร์ป ระกันภัย ไม่ ไ ด้จัดท าขึ้ น
ณ วันที่ในงบการเงิน จะต้องใช้การกาหนดมูลค่าครั้งล่าสุดเป็ นเกณฑ์ และเปิ ดเผยวันที่ที่ได้มี
การกาหนดมูลค่านั้น
18. มู ล ค่ าปั จจุ บนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อ เกษียณอายุ
ตามที่ส ญ
ั ญาไว้ตามวัตถุ ประสงค์ข องย่ อ หน้า ที่ 17 จะต้อ งค านวณจากผลประโยชน์ตามที่
สัญญาไว้ภายใต้เงือ่ นไขโครงการเกีย่ วกับการให้บริการของพนักงานจนถึงวันที่ปัจจุบนั โดยใช้
ระดับเงินเดือนปัจจุบนั หรือระดับเงินเดือนทีป่ ระมาณการไว้อย่างใดอย่างหนึง่ พร้อมทั้งเปิ ดเผย
เกณฑ์ที่ใช้ และจะต้องเปิ ดเผยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการคานวณตาม
หลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ มี ผลกระทบอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ต่ อมู ลค่ าปั จจุ บั น ตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุตามทีส่ ญ
ั ญาไว้ดว้ ย
19. งบการเงินต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมู ลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจานวนเงินผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ กับสินทรัพย์สุทธิ ที่มีไว้สาหรับจ่ าย
เป็ นผลประโยชน์ และต้อ งอธิ บายนโยบายการโอนสินทรัพย์ไ ปยังกองทุ นของผลประโยชน์
ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
20. ภายใต้ โครงการผลประโยชน์ การจ่ ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ ข้ ึนอยู่กับฐานะ
การเงินของโครงการและความสามารถในการจ่ายเงินสมทบในอนาคตให้ แก่โครงการของผู้จ่ายเงิน
สมทบ ทั้งนี้ รวมถึงผลการดาเนินงานของการลงทุนและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของโครงการ
21. โครงการผลประโยชน์จาเป็ นต้ องได้ รับคาแนะนาจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ น ระยะๆ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อประเมินเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ สอบทานข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการ
และให้ ข้อแนะนาเกี่ยวกับระดับของจานวนเงินสมทบที่จะนาส่งในอนาคต
22. การรายงานของโครงการผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินและ
กิจ กรรมต่ า งๆ ของโครงการเป็ นระยะ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ใ นการประเมิน ความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า ง
ทรัพยากรที่สะสมไว้ และผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว การเสนองบการเงินควรรวมถึงทุกเรื่องดังต่อไปนี้
7

22.1 คาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีนัยสาคัญสาหรับ งวด และผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ สมาชิกภาพ และเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ
22.2 งบที่แสดงรายการ และผลการดาเนินงานของการลงทุนสาหรับงวด และฐานะการเงินของ
โครงการ ณ วันสิ้นงวด
22.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งอาจแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของงบหรือแยกแสดงเป็ น
รายงานต่างหาก และ
22.4 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

มูลค่าปั จจุบนั ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
ตามที่สญ
ั ญาไว้
23. มู ลค่ าปั จจุ บันของจานวนเงิ นที่คาดว่ า จะต้ อ งจ่ ายจากโครงการผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุ อาจ
คานวณและรายงานโดยใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บัน หรื อระดับเงินเดือนที่ประมาณการ จนถึงเวลา
ที่ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการเกษียณอายุ
24. เหตุผลในการเลือกใช้ แนวทางเงินเดือนปัจจุบันในการคานวณ มีดังนี้
24.1 มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญ ญาไว้ เ ป็ นผลรวมของจ านวนเงิ น ที่จั ด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มโครงการแต่ ล ะคน
ในปั จ จุ บั น สามารถค านวณได้ อ ย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์ ชั ด เจนกว่ า การใช้ ระดั บ เงิ น เดื อ น
ที่ประมาณการเนื่องจากใช้ ข้อสมมติในการคานวณน้ อยกว่า
24.2 ผลประโยชน์ ท่ีเพิ่ มขึ้ นอันเนื่องมาจากการเพิ่ มขึ้นของเงินเดือน จะเป็ นภาระผู กพั น ของ
โครงการเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือน
24.3 มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ ท่คี านวณโดยใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บัน โดยทั่วไปจะมีจานวนใกล้ เคียงกับ
จานวนเงินที่ต้องจ่ายเมื่อเกิดกรณีการเลิกจ้ างหรือเลิกโครงการดังกล่าว
25. เหตุผลในการเลือกใช้ แนวทางเงินเดือนที่ประมาณการในการคานวณ มีดังนี้
25.1 ข้ อ มู ลทางการเงิน ควรจั ด ทาโดยใช้ เ กณฑ์ก ารด าเนิ น งานต่ อเนื่ อ ง โดยไม่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ข้ อสมมติและการประมาณการที่ต้องใช้
25.2 ภายใต้ แผนการจ่ายเงินสุดท้ าย ผลประโยชน์จะถูกกาหนดโดยอ้ างอิงกับเงินเดือน ณ วันที่
เกษียณอายุหรือใกล้ วันที่เกษียณอายุ ดังนั้น จึงต้ องมีการประมาณจานวนเงินเดือน ระดับ
เงินสมทบ และอัตราผลตอบแทน และ
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25.3 การไม่ประมาณการระดับเงินเดือนทั้งที่การโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนส่วนใหญ่ ได้ มาจากการ
ประมาณการเงินเดือน อาจเป็ นผลให้ รายงานแสดงว่ามีการจ่ายเงินเข้ ากองทุนมากเกินไปอย่าง
เด่นชัด ทั้งที่โครงการนั้นไม่ได้ มีการจ่ายเงินเข้ ากองทุนมากเกินไป หรืออาจเป็ นผลให้ รายงาน
แสดงว่ามีการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนอย่างเพียงพอทั้งที่โครงการนั้นขาดเงินทุน
26. มูลค่าปั จจุ บัน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่
สัญญาไว้ ท่ีกาหนดจากฐานเงินเดือนปั จจุ บันจะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่ อ
แสดงถึ ง ภาระผู ก พั น ของผลประโยชน์ ท่ี มี อ ยู่ ณ วั น ที่ ใ นงบการเงิ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ท่กี าหนดจากฐาน
เงินเดือนที่ประมาณการ จะต้ องมีการเปิ ดเผยในงบการเงินของโครงการเพื่อแสดงถึงขนาดของภาระ
ผูกพันที่อาจเกิดขึ้นตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติใช้ เป็ นเกณฑ์ในการโอนสินทรัพย์
ไปยังกองทุน นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้ แล้ ว ยังอาจต้ องมีคาอธิบายที่เพียงพอเพื่อให้
เกิดความเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ของ
จานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ คาอธิบายเช่นว่านั้นอาจอยู่ในรูปของข้ อมูล
เกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนในอนาคตให้ เพียงพอตามที่วางแผนไว้ และนโยบายในการ
โอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนตามเกณฑ์เงินเดือนที่ประมาณการ ข้ อมูลเหล่านี้อาจรวมอยู่ในงบการเงิน
หรือในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ความถีข่ องการกาหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
27. ในหลายประเทศ การกาหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะทาไม่บ่อยกว่าทุกๆ 3 ปี หากมิได้
มีการกาหนดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ในงบการเงิน ให้ ใช้ การกาหนดมูลค่าตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยครั้งล่าสุดที่มี พร้ อมทั้งเปิ ดเผยวันที่ท่ไี ด้ มีการกาหนดมูลค่าครั้งล่าสุดนั้น

เนื้ อหาในงบการเงิน
28. สาหรับโครงการผลประโยชน์ การนาเสนอข้ อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ ละ
รูปแบบสะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบัติในการเปิ ดเผยและนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการ
คานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
28.1 ในงบการเงินให้ รวมงบที่แสดงให้ เห็นถึงสินทรั พย์ สุทธิท่ีมีไว้ สาหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
มูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
ตามที่สัญญาไว้ และจานวนส่วนเกินหรื อส่วนขาดของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินของ
โครงการยั งประกอบด้ วยงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรั พย์ สุ ทธิ ท่ีมี ไว้ ส าหรั บจ่ ายเป็ น
ผลประโยชน์ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุ บันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้ งบการเงินยังอาจมีรายงานของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแนบไปด้ วยเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลสนับสนุ นเกี่ยวกับมูลค่าปั จจุ บัน
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
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28.2 งบการเงินซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงสินทรัพย์สุทธิท่ีมีไว้ สาหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ และ
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสินทรั พย์สุทธิท่มี ีไว้ สาหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ มูลค่าปั จจุ บัน
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้
จะเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินอาจมีรายงานของนักคณิตศาสตร์
ประกัน ภัย แนบไปด้ ว ยเพื่ อเป็ นการให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เกี่ ยวกับ มู ลค่ า ปั จ จุ บั น ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ และ
28.3 งบการเงินซึ่งรวมงบแสดงสินทรั พย์สุทธิ ท่มี ีไว้ สาหรั บจ่ายเป็ นผลประโยชน์ และงบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ท่ีมี ไ ว้ ส าหรั บ จ่ า ยเป็ นผลประโยชน์ โดยมี ร ายงานของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ แยกแสดงต่างหาก
ในรูปแบบแต่ละรูปแบบอาจมีรายงานของทรัสตีในลักษณะของรายงานสาหรับผู้บริหารหรือรายงาน
ของกรรมการ และรายงานการลงทุนแนบมากับงบการเงินด้ วย
29. ผู้ท่เี ห็นด้ วยกับการนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบตามย่อหน้ าที่ 28.1 และ 28.2 เชื่อว่าข้ อมูลเกี่ยวกับ
จานวนเงิน ผลประโยชน์ เมื่อ เกษี ยณอายุ ตามที่สัญญาไว้ แ ละข้ อมู ลอื่นที่น ามาแสดงตามรู ป แบบ
ดังกล่าวช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถประเมินสถานะปั จจุ บันของโครงการและความน่ าจะเป็ นที่
โครงการนั้นจะปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ นอกจากนี้ บุคคลเหล่านี้ ยังเชื่อว่างบการเงินต้ องมีความ
สมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยงบประกอบ อย่างไรก็ตาม บางคนเชื่อว่ ารูปแบบที่แสดงตาม
ย่อหน้ าที่ 28.1 อาจแสดงว่ามีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้ ว ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ ยังไม่มีคุณลักษณะของการ
เป็ นหนี้สนิ ครบทุกรายการ
30. ผู้ ท่ีเ ห็น ด้ วยกับการน าเสนอข้ อ มูลในรู ป แบบตามย่ อหน้ า ที่ 28.3 เชื่ อว่ า มู ลค่ า ปั จจุ บัน ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญาไว้ ไม่ควรรวมอยู่ใน
งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ตามรูปแบบในย่อหน้ าที่ 28.1 หรือแม้ แต่
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุตามรู ป แบบในย่ อหน้ า ที่ 28.2 เนื่ องจากจะมีการน าจานวนดังกล่ า วไป
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์โครงการโดยตรง ซึ่งการเปรียบเทียบในลักษณะดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม
บุคคลเหล่านี้ยังโต้ แย้ งว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปรียบเทียบมูลค่าปั จจุ บันตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ของจานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ กับราคา
ตลาดของเงินลงทุน แต่อาจประเมินมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากเงินลงทุน
แทน เพราะฉะนั้น ผู้ ท่ีเห็นด้ วยกับรู ปแบบที่แสดงตามย่อหน้ า ที่ 28.3 จึงเชื่อว่ าการเปรี ยบเทียบ
ข้ อมู ลในลัก ษณะดังกล่ าวไม่ น่าจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการประเมินผลโดยรวมของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเกี่ยวกับโครงการและอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ผิดได้ บางคนยังเชื่อด้ วยว่าแม้ ว่ามีการ
แสดงตัวเลขจานวนเงินก็ตาม ข้ อมูลที่เกี่ยวกับจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สัญญา
ไว้ ควรแสดงแยกต่างหากไว้ ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเท่านั้นโดยมีคาอธิบายอย่าง
เหมาะสม
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31. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เห็นด้ วยกับ ความเห็นที่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ ตามที่สัญญาไว้ ในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกัน ภัยเป็ นรายงานแยกต่างหาก
แต่ไม่เห็นด้ วยกับข้ อโต้ แย้ งเรื่องการแสดงจานวนมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ
จานวนเงินผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ตามที่ได้ สัญญาไว้ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงเห็น
ด้ วยกับ รู ป แบบที่แ สดงตามย่ อ หน้ า ที่ 28.1 และย่ อหน้ า ที่ 28.2 และเห็น ด้ ว ยกับ รู ป แบบตาม
ย่ อ หน้ า ที่ 28.3 ถ้ า หากงบการเงิ นนั้ นมี การอ้ างอิงถึ งและแนบด้ วยรายงานของนั กคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งแสดงข้ อมู ลเกี่ ยวกับมู ลค่ าปั จจุ บั นตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ของจานวนเงิ น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้

โครงการทั้งหมด
การกาหนดมูลค่าสินทรัพย์โครงการ
32. เงินลงทุนของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้องแสดงด้วยมู ลค่ายุติธรรม ในกรณีของ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาด หากเงินลงทุนของโครงการ
ซึ่งถือไว้ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ ให้เปิ ดเผยเหตุผลของการไม่ได้ใช้มูลค่ายุติธรรม
33. ในกรณีของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด โดยปกติมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาดเนื่องจาก
การใช้ ราคาตลาดถือได้ ว่าเป็ นเครื่องวัดที่มีประโยชน์สูงสุดสาหรับหลักทรัพย์ ณ วันที่ในงบการเงิน
และยั ง มี ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การวั ด ผลการด าเนิ น งานของการลงทุ น ส าหรั บ งวด ในกรณี ข อง
หลักทรัพย์ท่มี ีมูลค่าไถ่ถอนคงที่ และได้ มาเพื่อรองรับให้ สัมพันธ์กับภาระผูกพันของโครงการ หรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ระบุได้ อาจแสดงด้ วยราคาที่กาหนดจากมูลค่าไถ่ถอนขั้นสุดท้ าย โดย
สมมติ ว่ า อัต ราผลตอบแทนคงที่จ นถึ งวั น ครบกาหนด ในกรณี ท่ีเ งิ น ลงทุ น ซึ่ งโครงการถือ ไว้ ไ ม่
สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดของกิจการ ให้ เปิ ดเผยเหตุผลของ
การไม่ได้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่เี งินลงทุนของโครงการแสดงด้ วยมูลค่าอื่นที่มิใช่ ราคาตลาด
หรือมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปจะต้ องเปิ ดเผยให้ ทราบถึงมู ลค่ายุติธรรมด้ วย ทั้งนี้ สินทรัพย์ต่างๆ
ที่ใช้ ในการดาเนินงานของกองทุน จะต้ องใช้ วิธปี ฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้ อง

การเปิ ดเผยข้อมูล
34. งบการเงินของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็ นโครงการผลประโยชน์หรือ
โครงการสมทบเงิน จะต้องประกอบด้วยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
34.1 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิทีม่ ีไว้สาหรับจ่ ายเป็ นผลประโยชน์
34.2 สรุปนโยบายการบัญชีทีม่ ีนยั สาคัญ และ
34.3 คาอธิบายเกี่ยวกับโครงการ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการใน
ระหว่างงวด
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35. งบการเงินที่จัดทาโดยโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุต้องประกอบด้ วยรายการทุกข้ อดังต่อไปนี้
(ถ้ ามี)
35.1 งบแสดงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผย
35.1.1 สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด พร้ อมการจัดประเภทอย่างเหมาะสม
35.1.2 เกณฑ์การกาหนดมูลค่าสินทรัพย์
35.1.3 รายละเอียดของเงิน ลงทุ น แต่ ละรายการที่มีจานวนเงินเกิน กว่ า ร้ อยละ 5 ของ
สินทรั พย์สุทธิท่ีมีไว้ สาหรั บจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ หรื อที่เกินกว่ าร้ อยละ 5 ของ
หลักทรัพย์แต่ละประเภทหรือแต่ละชนิด
35.1.4 รายละเอียดของเงินลงทุนกับนายจ้ าง
35.1.5 หนี้สนิ อื่นนอกเหนือจากมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวน
เงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
35.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิท่มี ีไว้ สาหรับจ่ายเป็ นผลประโยชน์ โดยแสดง
35.2.1 เงินสมทบของนายจ้ าง
35.2.2 เงินสมทบของลูกจ้ าง
35.2.3 รายได้ จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล
35.2.4 รายได้ อ่นื
35.2.5 ผลประโยชน์ท่จี ่ายหรือค้ างจ่าย (ให้ เปิ ดเผยแยกเป็ นแต่ละรายการและจานวนรวม
เช่น ผลประโยชน์ท่จี ่ายหรือค้ างจ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ เสียชีวิต และทุพพลภาพ)
35.2.6 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
35.2.7 ค่าใช้ จ่ายอื่น
35.2.8 ภาษีเงินได้
35.2.9 กาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
35.2.10 การรับโอนจากและการโอนออกไปยังโครงการอื่น
35.3 คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุน
35.4 สาหรับโครงการผลประโยชน์ จะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ต ามที่ สั ญ ญาไว้ (โดยอาจแยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ เป็ นสิ ท ธิ ข าดและที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ เป็ นสิ ท ธิ ข าด) ซึ่ ง ค านวณจาก
ผลประโยชน์ ตามที่สัญญาไว้ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ ตั้งแต่เริ่มให้ บริการจนถึงปัจจุบัน
และใช้ ระดับเงินเดือนปั จจุ บันหรือระดับเงินเดือนที่ประมาณการไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
ข้ อ มู ลนี้อ าจรวมอยู่ ในรายงานของนั กคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่แ นบมาด้ วย เพื่ อใช้ อ่า น
ร่วมกับกับงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง
35.5 สาหรั บ โครงการผลประโยชน์ จะต้ องมีคาอธิบ ายถึงข้ อสมมติ ท่ีมีนัยสาคั ญ เกี่ยวกับ การ
คานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิธีการที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุ บันตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของจานวนเงินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามที่สญ
ั ญาไว้
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36. รายงานของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้ องประกอบด้ วยคาอธิบายเกี่ยวกับโครงการ ซึ่ง
จะจัดทาเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินหรื อจัดทาเป็ นรายงานแยกต่างหากก็ได้ โดยอาจมีรายการ
ดังต่อไปนี้
36.1 ชื่อของนายจ้ างและกลุ่มของลูกจ้ างที่ครอบคลุมถึง
36.2 จานวนของผู้ เข้ าร่ วมโครงการที่จะได้ รับผลประโยชน์ และจานวนของผู้ เข้ าร่ วมโครงการ
อื่นๆ โดยมีการจัดประเภทตามความเหมาะสม
36.3 ประเภทของโครงการว่าเป็ นโครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์
36.4 คาอธิบายว่าผู้เข้ าร่วมโครงการมีการจ่ายเงินสมทบให้ โครงการหรือไม่
36.5 คาอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการ
36.6 คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของการสิ้นสุดโครงการ
36.7 การเปลี่ยนแปลงของรายการตามย่อหน้ าที่ 36.1-36.6 ระหว่างงวดที่นาเสนอรายงาน
ทั้งนี้ ถือเป็ นเรื่ องปกติในการอ้ างอิงถึงเอกสารอื่นที่ผ้ ู ใช้ สามารถหาได้ โดยง่ ายและเป็ นเอกสารที่อธิบาย
ถึงโครงการดังกล่าว และการรวมเฉพาะข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง

วันถือปฏิบตั ิ
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงิน ของโครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป
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