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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
บทนา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดวิ ธี ก ารบั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้ อ มู ล โดยนายจ้ างส าหรั บ
ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน โดยมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ แบ่ ง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานออกเป็ น
4 ประเภท ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผลประโยชน์ระยะสั้นสาหรับพนักงาน (Short-term employee benefits)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-employment benefits)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (Other long-term employee benefits)
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง (Termination benefits)

ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกับนายจ้ างสาหรั บวิธีการบัญชีสาหรั บผลประโยชน์ ของ
พนักงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ท่จี ่ ายให้ พนักงานโดยตรง ผู้ท่พี นักงานให้ การอุปการะ หรื อผู้รับ
ผลประโยชน์ และพนักงาน หมายความถึงพนักงานที่ทางานให้ กับกิจการทั้งในลักษณะเต็มเวลา ไม่เต็ม
เวลา ถาวร ไม่เป็ นทางการ ชั่วคราว รวมถึงกรรมการบริษัทและบุคลากรระดับบริหารอื่นด้ วย อย่างไรก็ตาม
ข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั



ผลประโยชน์ท่ตี ้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์
การรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชี
และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

คานิยาม
ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กจิ การให้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการ
ที่ได้ รับจากพนักงานหรือการเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน หมายถึง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อ
เลิ ก จ้ า ง) ซึ่ งคาดว่ า จะจ่ า ยชาระทั้งจ านวนก่อ น 12 เดื อ นหลั งวั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานประจ าปี ที่
พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน หมายถึง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิก
จ้ างและผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน) ซึ่งมีการจ่ายหลังจากการจ้ างงานสิ้นสุดลง
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน หมายถึง ผลประโยชน์ ท้ังหมดของพนั กงานที่มิใช่
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
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ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง หมายถึง ผลประโยชน์ของพนักงานที่ให้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ าง
งานของพนักงาน ซึ่งเป็ นผลจากข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. การตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้ างพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือ
2. การตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้ อเสนอของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ าง

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
รูปแบบของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนั ก งาน อาจอยู่ในรูป แบบของค่า จ้ าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุ น
ประกันสังคม การลาพักผ่อนประจาปี และลาป่ วยที่คงไว้ ซ่ึงค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย ส่วนแบ่งกาไรและโบนัส
ผลประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินสาหรับพนักงานปัจจุบัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และ
สินค้ าหรื อบริ การที่ให้ เปล่ าหรื อในลักษณะอุดหนุ น ทั้งนี้ผลประโยชน์ ดังกล่าวคาดว่าจะต้ องจ่ายชาระทั้ง
จานวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี ที่พนักงานได้ ให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
กิ จ การต้ อ งไม่ คิ ด ลดจ านวนของผลประโยชน์ ร ะยะสั้ น ของพนั ก งาน โดยต้ อ งรั บ รู้ จ านวน
ผลประโยชน์ ดังกล่ า วเป็ นค่า ใช้ จ่าย (เว้ น แต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บ อื่นจะกาหนดหรื อ
อนุญาตให้ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ) และรับรู้หนี้สนิ เพิ่มขึ้นหรือลดสินทรัพย์แล้ วแต่กรณี
กรณีของสิทธิการลางานในระยะสั้นที่ได้ รับค่าตอบแทน เช่ น การลาหยุด การลาป่ วย การลาจาก
การทุพพลภาพชั่วคราว การลาคลอดบุตรหรื อการลาเพื่ อเลี้ยงดูบุตร เป็ นต้ น กิจการจะต้ องรับรู้ต้นทุน
ดังกล่าวดังนี้
 หากเป็ นสิทธิการลางานที่ได้ รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ ให้ รับรู้เมื่อพนักงานให้ บริการซึ่งก่อให้ เกิด
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการลางานที่ยังได้ รับค่าตอบแทนในอนาคต และวัดมูลค่าโดยใช้ ต้นทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นของสิทธิการลาตามจานวนเงินซึ่งกิจการคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิท่พี นักงาน
ยังไม่ได้ ใช้ สะสมอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
 หากเป็ นสิทธิการลางานที่ได้ รับค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได้ ให้ รับรู้เมื่อมีการลางานเกิดขึ้น
ตัว อย่ า งที่ 1 - ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งาน – สิ ท ธิ ก ารลาป่ วยชนิ ด สะสมที่ ย ัง ได้ร ับ
ค่าตอบแทนแต่ไม่เป็ นสิทธิขาด
บริษัทมีพนักงาน 1,000 คน ให้ สิทธิพนักงานแต่ละคนสามารถลาป่ วยโดยได้ รับค่าตอบแทนได้ ปีละ 10
วัน โดยสิทธิดังกล่าวที่ไม่ได้ ใช้ ในปี ปั จจุ บันสามารถสะสมไปใช้ ได้ เพียงแค่ในปี ถัดไปเท่านั้น การใช้ สิทธิลา
ป่ วยจะใช้ สทิ ธิของปี ก่อนหน้ าลาดับแรก แล้ วจึงใช้ สทิ ธิของปี ปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายพนักงานเมื่อใช้
สิทธิคือ 500 บาทต่อวัน
ณ ต้ นปี 25x7 มีจานวนวันลาป่ วยสะสมดังกล่ าวที่สามารถใช้ สิทธิได้ ภายในปี 25x7 จานวน 2,000 วัน
ซึ่ง ณ สิ้นปี 25x6 กิจการได้ ประเมินแล้ วว่ าจะเกิดการใช้ สิทธิจริ งอยู่ท่ี 1,000 วัน จึงมียอดประมาณการ
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องจานวน 500,000 บาท (1,000*500) ณ ต้ นปี 25x7
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ระหว่างปี 25x7 ตามข้ อมูลที่เกิดขึ้นจริง มีพนักงานใช้ สิทธิการลาป่ วยดังกล่าวทั้งสิ้น 8,000 วัน แบ่งเป็ น
การใช้ สทิ ธิของปี ก่อนหน้ า 1,000 วัน และใช้ สทิ ธิของปี 25x7 จานวน 7,000 วัน
ณ สิ้น ปี 25x7 มี ย อดคงค้ า งของสิ ท ธิ ท่ีส ามารถใช้ ไ ด้ ภ ายในปี 25x8 จ านวน 3,000 วั น (10,0007,000) บริษัทประเมินแล้ วว่าจะเกิดการใช้ สทิ ธิจริงในปี 25x8 อยู่ท่ี 1,500 วัน ดังนั้นบริษัทจะมีประมาณ
การหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องจานวน 750,000 บาท (1,500*500) และรับรู้ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวในปี 25x7 จานวน
(7,000*500)+(1,500*500) = 4,250,000 บาท แบ่งเป็ น ค่าใช้ จ่ายอันเนื่องจากการใช้ สิทธิในปี 25x7
จานวน 3,500,000 บาท (7,000 วัน) และค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการประมาณการที่จะเกิดการใช้ สิทธิในปี
25x8 อีกจานวน 750,000 บาท (1,500 วัน)
กรณีโครงการส่วนแบ่งกาไรและโครงการโบนัส กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเมื่อบริษัทมีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานในปั จจุ บันที่จะต้ องจ่ายเนื่องจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นใน
อดีต และสามารถประมาณภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ โดยการวัดมูลค่าต้ องสะท้ อนถึงความเป็ นไปได้ ท่ี
พนักงานบางคนอาจออกจากงานโดยไม่ได้ รับการจ่ายส่วนแบ่งกาไรหรือโบนัส
ตัวอย่างที่ 2 - ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานประเภทโบนัส
บริษัทมีนโยบายจ่ายโบนัสให้ แก่พนักงานทุกคนเป็ นประจาทุกปี มูลค่าเท่ากับ 2 เท่าของเงินเดือน โดยจะ
จ่ายในช่วงเดือนมกราคมของปี ถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 บริษัทจะต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายโบนัสจานวน 2 เท่าของเงินเดือนพนักงานทุกรายที่
คาดว่าจะเข้ าเกณฑ์การรับโบนัสสาหรับปี 25x4 เป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของ
พนั ก งานอย่ า งเจาะจง แต่ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ระยะสั้น ของพนั กงานตามที่
กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น
 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผู้บริหารสาคัญ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รูปแบบของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึง ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ท่จี ่ายครั้งเดียว
เมื่อออกจากงาน และบานาญ และผลประโยชน์อ่นื หลังออกจากงาน เช่น การรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
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การจั ดการเรื่ อ งของผลประโยชน์ ของพนั กงานหลั งออกจากงานดังกล่ า ว ถือว่ า เป็ น โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-employment benefit plans) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้ (Defined contribution plans)
ลั ก ษณะส าคั ญ ของโครงการสมทบเงิ น ที่ ก าหนดไว้ คื อ พนั ก งานเป็ นผู้ รั บ ความเสี่ ย งที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของทั้งความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ขณะที่กิจการรับภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการจากัด เพียงไม่
เกินจานวนเงินที่กจิ การตกลงจะสมทบเข้ ากองทุน ตัวอย่างของโครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ เช่น กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้ น
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
กิจการต้ องรับรู้เงินสมทบที่ต้องจ่ายให้ โครงการสมทบเงิน เมื่อพนักงานได้ ให้ บริการแก่กิจการใน
ระหว่างงวดเป็ นค่าใช้ จ่าย (เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะกาหนดหรืออนุญาตให้ รวมเป็ น
ราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ) และรับรู้หนี้สิน (ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย) หรือ สินทรัพย์ (ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า)
แล้ วแต่กรณี
การเปิ ดเผยข้ อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับโครงการสมทบเงิน รวมทั้งต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ เงิ น สมทบตามโครงการสมทบเงิ น สาหรั บ ผู้ บ ริ หารสาคั ญ ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ตัวอย่างที่ 3 - การเปิ ดเผยข้อมูลโครงการสมทบเงิน
บริษัทได้ จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้ อยละ 5-15
ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบให้ ในอัตราร้ อยละ 5-15 ของเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน
ในปี 25x2 บริษัทรับรู้ค่าใช้ จ่ายเพื่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานเท่ากับ 25 ล้ านบาท และของ
ผู้บริหารสาคัญเท่ากับ 4 ล้ านบาท (25x1 สาหรับพนักงานเท่ากับ 22 ล้ านบาท และของผู้บริหารสาคัญ
เท่ากับ 3.7 ล้ านบาท)
2. โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ (Defined benefit plans)
ลั ก ษณะส าคั ญ ของโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้ คื อ กิ จ การเป็ นผู้ รั บ ความเสี่ ย งที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของทั้งความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ภาระผูกพันของกิจการจึงไม่ได้ จากัดเพียงจานวนเงินที่กจิ การจ่ายสมทบในระหว่างงวดเท่านั้น
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้ จัดตั้งเป็ นกองทุน หรืออาจจัดตั้งเป็ นกองทุนที่กิจการจ่ายเงินสมทบ
ทั้งหมด หรื อบางส่วน และบางครั้ งพนักงานร่ วมสมทบด้ วยโดยจ่ ายสมทบเข้ าไปในกิจการหรื อกองทุนที่
แยกต่างหากตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายออกจากกองทุน
ดังกล่าว
สินทรัพย์โครงการ (Plan assets) ตามคานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 หมายถึง
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้ าเงื่อนไข
ตัวอย่างที่ 4 - ตัวอย่างสินทรัพย์โครงการ
บริษัทได้ จัดตั้งกองทุน (สินทรัพย์โครงการ) เพื่อใช้ สาหรับจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
เท่านั้น โดยกองทุนดังกล่าวมีสถานะตามกฎหมายแยกออกจากบริษัท
กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินหรือสินทรัพย์อ่นื ใดคืนมายังบริษัทได้ ยกเว้ นสินทรัพย์ท่เี หลืออยู่ของกองทุนมี
เพี ยงพอที่จะจ่ายชาระภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือเป็ นการจ่ายให้ บริษัท
เพื่อชดเชยผลประโยชน์ท่บี ริษัทได้ จ่ายออกไปก่อนเท่านั้น
ทั้ง นี้ กองทุ น ดั ง กล่ า วได้ ล งทุ น ในตราสารทุ น ของกิ จ การที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท้ัง ในและ
ต่ า งประเทศ ตราสารทุ น ของกิ จ การที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พั น ธบั ต รรั ฐ บาล หุ้ น กู้
บริษัทเอกชน อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งมีเงินสดอีกจานวนหนึ่ง
เพดานของสินทรั พย์ (The asset ceiling) ตามคานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19
หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้ จากโครงการ หรือ
เงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง
ตัวอย่างที่ 5 - เพดานของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 บริษัทมีกองทุน (สินทรัพย์โครงการ) เพื่อใช้ สาหรับจ่ายผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงาน กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 100 ล้ านบาท ในขณะที่มูลค่าปั จจุ บันของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานมีจานวน 70 ล้ านบาท สินทรัพย์ส่วนเกินดังกล่าว
ไม่มีผลต่อจานวนเงินสมทบแก่โครงการในอนาคต
ข้ อกาหนดของกองทุนดังกล่าวไม่อนุญาตให้ กองทุนจ่ายเงินหรือสินทรัพย์อ่นื ใดคืนแก่บริษัท แม้ ว่ากองทุน
จะมีสนิ ทรัพย์เพียงพอต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งหมดแล้ วก็ตาม
ดังนั้นในกรณีน้ ี บริษัทมีเพดานของสินทรัพย์เท่ากับ 0 บาท ซึ่งหมายถึงบริษัทจะไม่สามารถรับรู้สินทรัพย์
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิในงบแสดงฐานะการเงินได้
กิจการต้ องรั บรู้ หนี้สิน (สินทรั พย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ (The net defined benefit
liability (asset)) ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยจานวนสุทธิระหว่างมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน กับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
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หากมีส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ (Surplus) ซึ่งอาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกิน หรือจาก
การมีผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว
ด้ วยมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ กับเพดานของสินทรัพย์
ตัวอย่างที่ 6 - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - การรับรูห้ นี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x7 กิจการมีมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้
เท่ากับ 15 ล้ านบาท มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 20 ล้ านบาท ในขณะที่มีเพดานของสินทรัพย์ 2
ล้ านบาท
ดังนั้นกิจการจะสามารถรับรู้ สินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ เท่ากับ 2
ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมู ลค่าที่ต่ากว่ าระหว่ างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ (5 ล้ านบาท) กับเพดานของ
สินทรัพย์ (2 ล้ านบาท) (กรณีน้ ีหมายความว่ามีผลกระทบจากเพดานของสินทรัพย์เท่ากับ 3 ล้ านบาท)
การรั บ รู้ ร ายการและการวั ดมู ลค่ า มู ลค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ ท่ี
กาหนดไว้ (The present value of a defined benefit obligation) และต้ นทุนบริการปัจจุบัน (Current
service cost) ต้ องใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The projected unit credit method) ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation method)
ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการต้ องกาหนดข้ อสมมติในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) ประกอบด้ วย ข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์
(Demographic assumptions) และข้ อสมมติทางการเงิน (Financial assumptions) ข้ อสมมติดังกล่าวต้ อง
เป็ นกลางและสอดคล้ องซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น
 อัต ราการเสีย ชี วิ ต กิจ การต้ อ งใช้ ป ระมาณการที่ดีท่ีสุด ของอั ตราการเสี ยชี วิ ต ของสมาชิ ก
โครงการทั้งระหว่ างการจ้ างงานและภายหลังการจ้ างงาน ตัวอย่างข้ อมูลประมาณการอัตรา
การเสียชีวิตของพนักงานไทย เช่น ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 (TMO08) ที่ประกาศโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณอายุก่อนกาหนด

ตัวอย่างข้ อสมมติทางการเงิน เช่น
 อัตราคิดลด กิจการต้ องอ้ างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้ องตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้ รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ดี สาหรับสกุลเงินที่
หุ้ นกู้ ภาคเอกชนที่ได้ รับการจั ดอันดับอยู่ ในระดับดี มีการซื้ อขายในตลาดน้ อย ให้ ใช้ อัตรา
ผลตอบแทนในท้ องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลในสกุลเงินดังกล่าว (ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน) โดยสกุลเงิน และระยะเวลาของหุ้นกู้ภาคเอกชนหรือพันธบัตรรัฐบาลต้ องสอดคล้ อง
กับสกุลเงินและระยะเวลาโดยประมาณของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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 ระดับผลประโยชน์ ได้ แก่ อัตราการขึ้นเงินเดือน
 ต้ น ทุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลในอนาคต รวมทั้งต้ น ทุ น การจั ดการค่ า สิน ไหมทดแทน
ผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล

กรณี

ต้ นทุนบริการในอดีตและผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ในการกาหนดต้ นทุนบริการในอดีตและผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์ กิจการ
ต้ องวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมปั จจุ บันของ
สินทรัพย์โครงการและข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปั จจุ บัน (รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จ จุ บัน และราคาตลาดปั จจุ บั นอื่น ) ที่สะท้ อนถึ งผลประโยชน์ ท่ีน าเสนอภายใต้
โครงการก่อนการแก้ ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชาระผลประโยชน์
o ต้ นทุนบริการในอดีต (Past service cost) คือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุ บันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่เี ป็ นผลมาจากการแก้ ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการ
ลง ซึ่งกิจการต้ องรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้ วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 เมื่อมีการแก้ ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการลง และ
 เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ อง หรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
ทั้งนี้ต้นทุนบริการในอดีตอาจเป็ นบวกหรือเป็ นลบก็ได้
ตัวอย่างที่ 7 - ต้นทุนบริการในอดีต (Past service cost)
บริ ษัทมีน โยบายแจกทองคา 1 บาทเมื่อ พนั กงานเกษียณอายุ
ผลประโยชน์โดยเพิ่มการแจกทองคาเป็ น 1.5 บาท

ต่ อมาบริ ษัทได้ แ ก้ ไขรูป แบบการจ่ า ย

ก่อนการแก้ ไขรูปแบบผลประโยชน์ บริษัทได้ วัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิในส่วน
ดังกล่าว โดยมูลค่าของหนี้สินในส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1 ล้ านบาท และเมื่อมีการแก้ ไขรูปแบบผลประโยชน์
ของโครงการ มูลค่าของหนี้สินในส่วนดังกล่าวเปลี่ยนเป็ น 1.7 ล้ านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่
เพิ่มขึ้นจานวน 0.7 ล้ านบาท มาจากการเปลี่ยนปริมาณทองที่ผ้ ูเกษียณอายุจะได้ รับเพิ่มขึ้น
ดังนั้นบริษัทต้ องรับรู้หนี้สินเพิ่ม เติมอีก 0.7 ล้ านบาท พร้ อมกับรับรู้ ค่าใช้ จ่ายต้ นทุนบริการในอดีต 0.7
ล้ านบาททันทีเมื่อมีการแก้ ไขรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ของโครงการ
o ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์ (Gains and losses on settlement) คือ
ผลต่างระหว่าง
 มูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพั นตามโครงการผลประโยชน์ท่ตี ้ องจ่ ายชาระ ตามที่กาหนด
ณ วันที่จ่ายชาระผลประโยชน์ กับ
 ราคาของการจ่ายชาระผลประโยชน์ รวมถึงสินทรั พย์โครงการที่โอน และการจ่ ายชาระ
โดยตรงของกิจการที่เกี่ยวข้ องการจ่ายชาระผลประโยชน์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560) (คู่มืออธิบาย TAS 19) หน้ า 7

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผลก าไรหรื อขาดทุน จากการจ่ า ยชาระผลประโยชน์ เมื่อการจ่ า ยชาระ
ผลประโยชน์เกิดขึ้น เช่ น การโอนภาระผู กพั นของนายจ้ างภายใต้ โครงการที่มีนัยสาคัญใน
ครั้งเดียวให้ กบั ผู้รับประกันภัยผ่านการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
o กิจการไม่จาเป็ นต้ อ งแยกระหว่ า งต้ นทุ นบริ ก ารในอดีตที่เ ป็ นผลมาจากการแก้ ไขโครงการ
ต้ นทุนบริ การในอดีตที่เป็ นผลมาจากการลดขนาดโครงการลง และผลกาไรหรือขาดทุนจาก
การจ่ายชาระผลประโยชน์ หากรายการเหล่านี้เกิดขึ้นพร้ อมกัน
ตัวอย่างที่ 8 - ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ ายชาระผลประโยชน์ (Gains and losses on settlement)
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปี หลังเกษียณอายุ โดยไม่มีทางเลือกสาหรับพนักงานในการเลือก
ที่จะรับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็ นเงินสด
ต่อมาบริ ษัทได้ เปลี่ยนนโยบายด้ านสวัสดิการ โดยยกเลิกผลประโยชน์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปี หลัง
เกษียณอายุ และจ่ายเป็ นเงินสดทดแทนแก่พนักงานทุกคนเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นจานวน 12 ล้ านบาท
ทันทีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่เปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ บริษัทได้ วัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ
ในส่วนดังกล่ าว (การจ่ ายค่ารั กษาพยาบาล 1 ปี หลังเกษียณอายุ) โดยมูลค่าของหนี้สินในส่วนดังกล่ าว
เท่ากับ 10 ล้ านบาท ดังนั้นกิจการจะรับรู้รายการดังนี้
มูลค่าของหนี้สนิ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปี หลังเกษียณอายุ
10
มูลค่าของหนี้สนิ หลังการยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปี หลังเกษียณอายุ
0
ดังนั้น รับรู้ต้นทุนบริการในอดีต
(10)

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท (กาไร)

มูลค่าของหนี้สนิ หลังการยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปี หลังเกษียณอายุ
จ่ายเงินสดทดแทน
ดังนั้น รับรู้ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
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ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กล่าวว่า กิจการไม่จาเป็ นต้ องแยกระหว่ างต้ นทุนบริการในอดีตที่เป็ นผลมา
จากการแก้ ไขโครงการ และผลกาไรหรือขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์ หากรายการเหล่านี้เกิดขึ้น
พร้ อมกัน
ดังนั้นบริษัทจึงสามารถรับรู้รายการดังกล่าวรวมเป็ น "ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์ สุทธิจากต้ นทุน
บริการในอดีต" จานวน 2 ล้ านบาท รวมทั้งการเปิ ดเผยข้ อมูลการกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ท่กี าหนด
ไว้ สทุ ธิในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก็ไม่จาเป็ นต้ องแยกแสดงรายการทั้งสองออกจากกัน
องค์ประกอบของต้ นทุนผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ (Defined benefit cost)
กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ (เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
จะกาหนดหรืออนุญาตให้ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ) ดังต่อไปนี้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560) (คู่มืออธิบาย TAS 19) หน้ า 8

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ต้ นทุนบริการ (Service cost) ซึ่งประกอบด้ วย ต้ นทุนบริการในปัจจุบัน ต้ นทุนบริการในอดีต และ
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์ รับรู้ในกาไรขาดทุน
 ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน (สินทรั พย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ (Net interest on the net
defined benefit liability (asset)) รับรู้ในกาไรขาดทุน โดยคานวณจาก หนี้สิน (สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ ท่กี าหนดไว้ สุทธิ คูณด้ วยอัตราคิดลด ทั้งสองจานวนกาหนดจากวันเริ่ มต้ นของรอบ
ระยะเวลารายงานประจาปี โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์
ที่ก าหนดไว้ สุทธิร ะหว่ า งงวด ซึ่ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ ายชาระผลประโยชน์
โดยดอกเบี้ยสุทธิดังกล่าว ประกอบด้ วย
o รายได้ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์โครงการ (Interest income on plan assets)
o ต้ นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (Interest cost on the defined
benefit obligation) และ
o ดอกเบี้ยจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (Interest on the effect of the asset ceiling)
คานวณจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์คูณด้ วยอัตราคิดลด ผลกระทบของเพดานของ
สินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อกิจการมีส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ ด้ วยมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่ างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์
กับเพดานของสินทรัพย์ท่ไี ด้ คิดลดแล้ ว
ตัวอย่างที่ 9 - ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ (Net interest on
the net defined benefit liability (asset))
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของบริษัทมีดังนี้
- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
จานวน 100 ล้ านบาท
- มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ จานวน 250 ล้ านบาท
- อัตราคิดลด 3%
- ไม่มเี พดานสินทรัพย์
บริษัทคานวณดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ ดังนี้
รายได้ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์โครงการ
= 100 ล้ านบาท x 3% = 3.0 ล้ านบาท
ต้ นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ = 250 ล้ านบาท x 3% = 7.5 ล้ านบาท
ดังนั้น บริษัทต้ องรับรู้ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ = 4.5 ล้ านบาท
เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรขาดทุน
 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ (Remeasurements of the
net defined benefit liability (asset)) รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจานวนที่ได้ รับรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดังกล่าวต้ องไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ ประกอบด้ วย
o ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) ซึ่งเป็ นผลมาจาก
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560) (คู่มืออธิบาย TAS 19) หน้ า 9

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 การเปลี่ ยนแปลงในข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
(Actuarial assumptions) และ
 การปรับปรุงจากประสบการณ์ (Experience adjustments) โดยตัวอย่างสาเหตุท่ที าให้
เกิดรายการดังกล่าว เช่น เมื่อมีการประมาณมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ ใหม่พบว่ าอัตราการลาออกของพนักงานที่เกิดขึ้นจริง มากกว่ า
อัตราการลาออกตามสมมติฐานที่ใช้ ในการคานวณในครั้งก่อนหน้ า
o ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (The return on plan assets) โดยไม่รวมจานวนที่อยู่ใน
ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ และ
o การเปลี่ยนแปลงในผลกระทบของเพดานของสินทรั พย์ โดยไม่รวมจานวนที่อยู่ในดอกเบี้ ย
สุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ
ตัวอย่างที่ 10 - ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial
gains and losses)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 บริ ษัทมีมูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ จานวน
30 ล้ านบาท ซึ่งคานวณขึ้นบนสมมติฐานอัตราคิดลดซึ่งอ้ างอิง หุ้ นกู้ ภาคเอกชนที่ได้ รับการจั ดอันดับอยู่
ในระดับดี ที่ 4%
อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 25x4 อัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้โดยทั่วไปมีอัตราลดต่าลงอย่างมาก ดังนั้นจึงคานวณ
มูลค่ า ปั จจุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ ใหม่ โดยอ้ างอิงอัตราดอกเบี้ ยที่เ ป็ นปั จ จุ บั น
ปรากฏว่าอัตราคิดลดที่เหมาะสมอัตราใหม่คือ 3% จึงทาให้ เกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อ
สมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) จานวน 5 ล้ านบาท
ดังนั้นบริษัทจึงต้ องรับรู้จานวนดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยเป็ นส่วนหนึ่งของรายการการวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ (Remeasurements of the net defined
benefit liability (asset)) โดยกิจการรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรสะสม
หมายเหตุ: ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนั กงาน ย่ อหน้ า 122 ระบุ ว่า
กิจการอาจโอนจานวนที่เกิดจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิท่ไี ด้
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายในส่วนของเจ้ าของได้ ดังนั้นหากกิจการเลือกที่จะโอนจานวนดังกล่าว
ไปยังรายการอื่นในส่วนของเจ้ าของที่ไม่ใช่ กาไรสะสม เช่ น องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้ น กิจการ
ต้ องปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังด้ วย
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ตัวอย่างที่ 11 - ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (The return on plan assets) โดยไม่รวมจานวน
ทีอ่ ยู่ในดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้สุทธิ
จากตัวอย่างที่ 9 ต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินทรัพย์โครงการมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 105 ล้ านบาท
(สมมติให้ ไม่มกี ารสมทบเงินและการจ่ายชาระผลประโยชน์จากสินทรัพย์โครงการ) ดังนั้น
ผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ โ ครงการที่ ไ ม่ ร วมจ านวนที่ อ ยู่ ใ นดอกเบี้ ยสุ ท ธิ จ ากหนี้ สิ น (สิ น ทรั พ ย์ )
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ =
5 ล้ านบาท (105- 100 ล้ านบาท; ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ) 3 ล้ านบาท (จานวนที่รวมอยู่ในดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ)
= 2 ล้ านบาท
บริษัทจะต้ องรับรู้มูลค่า 2 ล้ านบาทนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของรายการ การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ (Remeasurements of the net defined benefit liability (asset)) ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยกิจการรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรสะสม (ดูหมายเหตุในตัวอย่างที่ 10)
ตัวอย่างที่ 12 - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - การคานวณดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรัพย์)
ผลประโยชน์ที่ ก าหนดไว้สุ ท ธิ และก าไรขาดทุ น จากการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น (สิ น ทรัพ ย์)
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้สุทธิ
กาหนดให้ อัตราคิดลดเท่ากับ 4% และมีผลกระทบของเพดานของสินทรั พย์ ณ วั นที่ 1 มกราคม 25x8
และ 31 ธันวาคม 25x8 เท่ากับ 3,000,000 บาท
สินทรัพย์โครงการ (Plan assets)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (The fair value of plan assets) ณ วันที่
20,000,000.00
1 มกราคม 25x8
รายได้ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์โครงการ (Interest income on plan assets)*
800,000.00
เงินสมทบเข้ าโครงการ (Contributions to the plan)
1,000,000.00
เงินจ่ายชาระจากโครงการ (Payments from the plan)
(1,500,000.00)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่คาดไว้ (Expected fair value of plan
20,300,000.00
assets) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (The fair value of plan assets) ณ วันที่
21,000,000.00
31 ธันวาคม 25x8
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้สุทธิ
700,000.00
(Gain from remeasurements of the net defined benefit liability (asset))

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560) (คู่มืออธิบาย TAS 19) หน้ า 11

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้
(The present value of the defined benefit obligation)
มูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพั นตามโครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ (The
present value of the defined benefit obligation) ณ วันที่ 1 มกราคม 25x8
ต้ นทุนบริการปัจจุบัน (Current service cost)
ต้ นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (Interest cost on
the defined benefit obligation)*
เงินจ่ายชาระจากโครงการ (Payments from the plan)
มูลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ ท่คี าดไว้
(Expected the present value of the defined benefit obligation) ณ วันที่
31 ธันวาคม 25x8
มูลค่ าปั จจุ บันของภาระผู กพั นตามโครงการผลประโยชน์ ท่ีกาหนดไว้ (The
present value of the defined benefit obligation) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
สุทธิ (Loss from remeasurements of the net defined benefit liability (asset)):
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial loss)

ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (The effect of the asset ceiling)
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (The effect of the asset ceiling) ณ
วันที่ 1 มกราคม 25x8
ดอกเบี้ยจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (Interest on the effect of
the asset ceiling)
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ ท่คี าดไว้ (Expected effect of the asset
ceiling) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (The effect of the asset ceiling) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนด
ไว้สุทธิ (Gain from remeasurements of the net defined benefit liability
(asset))

15,000,000.00
1,350,000.00
600,000.00
(1,500,000.00)
15,450,000.00
16,000,000.00
550,000.00

(3,000,000.00)
(120,000.00)
(3,120,000.00)
(3,000,000.00)
120,000.00

ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน (สินทรั พย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ = +800,000 - 600,000 120,000 = 80,000 (Cr.)
กาไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ = +700,000 550,000 + 120,000 = 270,000 (Cr.)
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*คานึงเฉพาะยอดต้ นงวด เพื่ อลดความซับซ้ อนในการแสดงการคานวณเพื่อเป็ นตัวอย่างเท่านั้น ทั้งนี้ใน
ประเด็น ดั ง กล่ า ว มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงใดๆในหนี้ สิ น
(สินทรั พย์ ) ผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้ สุทธิร ะหว่ างงวดที่เป็ นผลมาจากการสมทบเงิน และการจ่ ายชาระ
ผลประโยชน์
การนาเสนอข้ อมูล






การหักกลบสินทรัพย์ของโครงการหนึ่งกับหนี้สนิ ของอีกโครงการหนึ่งจะทาได้ กต็ ่อเมื่อ
กิจการมีสทิ ธิท่จี ะบังคับได้ ตามกฎหมายที่จะใช้ ส่วนเกินดุลในโครงการหนึ่งไปชาระภาระผูกพันอีก
โครงการหนึ่ง และ
กิจการมีเจตนาที่จะชาระภาระผูกพันตามที่แสดงด้ วยยอดสุทธิ หรือจะรับรู้ส่วนเกินดุลในโครงการ
หนึ่งและชาระภาระผูกพันตามโครงการอื่นในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ระบุถึง
การแยกส่วนของสินทรัพย์และหนี้สนิ ประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
วิธกี ารแสดงต้ นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนด
ไว้ สทุ ธิในกาไรขาดทุน

การเปิ ดเผยข้ อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
 อธิบายลักษณะของโครงการผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
o ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโครงการผลประโยชน์
 ลักษณะของผลประโยชน์ท่จี ัดหาโดยโครงการ
 คาอธิบายเกี่ยวกับกรอบระเบียบข้ อบังคับในการดาเนินงานของโครงการ
 คาอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นๆ ของกิจการในการกากับดูแลโครงการ
o คาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการที่มีต่อกิจการ โดยมุ่ งเน้ นที่ความเสี่ยงที่ไม่ ปกติ
ความเสี่ยงเฉพาะกิจการ หรื อความเสี่ยงเฉพาะโครงการ และความเสี่ยงจากการกระจุ กตัวที่
มีนัยสาคัญ
o ค าอธิ บ ายของการแก้ ไ ขใดๆ ของโครงการ การลดขนาดโครงการลงและการจ่ า ยช าระ
ผลประโยชน์
 ระบุและอธิบายจานวนในงบการเงินที่เกิดจากโครงการผลประโยชน์
o กิจการต้ องเปิ ดเผยการกระทบยอดคงเหลือต้ นงวดและยอดคงเหลือปลายงวดสาหรับรายการ
ต่อไปนี้ (ถ้ าสามารถปฏิบัติได้ )
 หนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ โดยแยกแสดงการกระทบยอดสาหรับ
o สินทรัพย์โครงการ
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o มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
o ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์
 สิทธิท่จี ะได้ รับชดเชย กิจการต้ องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิท่จี ะได้ รับชดเชยใดๆ
และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง
o การกระทบยอดคงเหลือต้ นงวดและยอดคงเหลือปลายงวด โดยต้ องแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้
 ต้ นทุนบริการปัจจุบัน
 รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ
o ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ ซึ่งไม่รวมจานวนที่รวมไว้ อยู่ในดอกเบี้ย
o ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์
o ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติทางการเงิน
หมายเหตุ: ในทางปฏิบัติ เมื่อมีผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย อาจมีรายการผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจากการปรั บปรุงจากประสบการณ์ (Experience
adjustments) อีกด้ วย
o การเปลี่ยนแปลงในผลกระทบของการจากัดสินทรัพย์ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สุทธิ
ถึงเพดานของสินทรัพย์ โดยไม่รวมจานวนที่อยู่ในดอกเบี้ย
 ต้ นทุนบริการในอดีตและผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
 ผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 การสมทบเงินเข้ าโครงการ
 การจ่ายชาระเงินจากโครงการ
 ผลกระทบของการรวมธุรกิจและการจาหน่ายธุรกิจ
o กิจ การต้ องแยกแสดงมูลค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย์โครงการตามประเภทของลักษณะและ
ความเสี่ ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ของสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว โดยแบ่ ง ระดั บ ย่ อ ยของสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะ
โครงการเป็ นส่วนที่มีราคาตลาดอ้ างอิงในตลาดซื้อขายคล่อง และส่วนที่ไม่มีราคาตลาด
o กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็ นค่า
สัมบูรณ์ หากกิจการเปิ ดเผยยอดรวมสาหรั บกลุ่มของโครงการ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ดังกล่าวในรูปแบบค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักหรือในรูปแบบของข้ อมูลที่ไม่กว้ างเกินไป (narrow range)
 อธิบายผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับจานวนเงิน ระยะเวลาและความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ โดยกิจการต้ องเปิ ดเผย
o การวิ เคราะห์ ความอ่ อ นไหวของข้ อสมมติห ลั กในการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการแสดงให้ เห็นว่าภาระผูกพันตามโครงการ
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ผลประโยชน์จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องที่อาจเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันนั้นอย่างไร
ตัวอย่างที่ 13 - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติหลักต่อ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

หมายเหตุ: การเพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เป็ นช่วงการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องที่อาจเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ของกิจการที่ยกตัวอย่าง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25x8 เท่านั้น ทั้งนี้ช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของแต่ละกิจการอาจแตกต่างกันออกไป
o วิธีการและข้ อสมมติท่ีใช้ ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และข้ อจากัดของวิธีการ
ดังกล่าว
o การเปลี่ ยนแปลงจากงวดก่ อ นส าหรั บ วิ ธี ก ารและข้ อ สมมติ ท่ีใช้ จั ดท าการวิ เ คราะห์ ค วาม
อ่อนไหว และเหตุผลสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
o ความคาดหวังการจ่ายเงินสมทบเข้ าโครงการสาหรับรอบระยะเวลารายงานประจาปี ถัดไป
o ข้ อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการครบกาหนดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
 ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายตัวของระยะเวลาของการจ่ ายชาระผลประโยชน์ เช่ น
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ (Maturity analysis of the
benefit payments)
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ตัวอย่างที่ 14 - การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ ายชาระผลประโยชน์
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1ปี - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

xxx
xxx
xxx
xxx

งบการเงินเฉพาะกิจการ
xxx
xxx
xxx
xxx

หมายเหตุ: กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดช่วงของระยะเวลาของการวิเคราะห์การครบกาหนดของ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฯ ไม่ได้ กาหนดช่วงของระยะเวลาในการวิเคราะห์ไว้
อย่างเฉพาะเจาะจง
 เปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
o ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
 รายการเกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ที่ มี กั บ โครงการผลประโยชน์ ข อง
พนักงานหลังออกจากงาน และ
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับผู้บริหารสาคัญ
o ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
รูปแบบของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ (หากไม่ได้ คาดว่าจะจ่าย
ช าระทั้ง จ านวนก่ อ น 12 เดื อ น หลั ง วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานประจ าปี ที่ พ นั ก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่
เกี่ยวข้ อ ง) การลางานระยะยาวที่ยังได้ รั บผลตอบแทน ผลประโยชน์ ท่ีจ่ ายให้ จ ากการทางานเป็ นระยะ
เวลานาน (เช่ น การแจกทองคา หรื อแหวนเพชร เมื่อทางานครบจานวนปี ที่กาหนด) ผลประโยชน์ท่จี ่ าย
จากการทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งกาไรและโบนัส และผลตอบแทนที่รอจ่าย เป็ นต้ น
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การรับรู้และวัดมูลค่าส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ต้ อง
ถือปฏิบัติตามหัวข้ อ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้
นอกจากนี้กิจการต้ องรั บรู้ยอดสุทธิของจานวนดังต่อไปนี้สาหรั บผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานในกาไรหรือขาดทุน (เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะกาหนดหรืออนุ ญาตให้
รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ )
 ต้ นทุนบริการ
 ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ และ
 การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ
ตัวอย่างที่ 15 - ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial
gains and losses)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 บริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการแจกทองคาเมื่อพนักงานมี
อายุงานตามที่กาหนด (ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน) จานวน 3 ล้ านบาท ซึ่งคานวณขึ้นบน
สมมติฐานอัตราคิดลดซึ่งอ้ างอิงหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้ รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี ที่ 4%
อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 25x4 อัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้โดยทั่วไปมีอัตราลดต่าลงอย่างมาก ดังนั้นจึงคานวณ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ใหม่ โดยอ้ างอิงอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นปั จจุ บัน ปรากฏ
ว่าอัตราคิดลดที่เหมาะสมอัตราใหม่คือ 3% จึงทาให้ เกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติท่ใี ช้ ใน
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) จานวน 0.5 ล้ านบาท
ดังนั้นบริษัทจึงต้ องรับรู้จานวนดังกล่าวในกาไรขาดทุน เป็ นส่วนหนึ่งของรายการการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ (Remeasurements of the net defined benefit liability (asset))
ทั้งนี้การรับรู้รายการดังกล่าวแม้ ว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 10 แต่เนื่องจากกรณีน้ ี
เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ขณะที่ตัวอย่างที่ 10 เป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน จึงทา
ให้ การรับรู้รายการดังกล่าวแตกต่างไปจากตัวอย่างที่ 10 ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนั กงานอย่ างเจาะจง แต่ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนั กงาน
ตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผู้บริหารสาคัญ

ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
รูปแบบของผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
ผลประโยชน์ เมื่ อ เลิ ก จ้ า งเป็ นผลมาจากการตั ดสิน ใจของกิจ การที่จะเลิ ก จ้ า งพนั ก งานหรื อ การ
ตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรั บข้ อเสนอผลประโยชน์เพื่ อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้ าง โดยผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้ างไม่รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผลมาจากการเลิกจ้ างงานตามคาร้ องขอของพนักงาน
โดยไม่มีข้อเสนอของกิจการ หรือเป็ นผลมาจากข้ อกาหนดของการเกษียณอายุตามปกติ นอกจากนี้ รูปแบบ
โดยปกติของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างจะจ่ายออกไปเป็ นเงินก้ อนทั้งจานวน แต่บางครั้งจะรวมถึง การให้
ผลประโยชน์หลั งออกจากงานอื่น เพิ่ มเติม ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ผ่า นโครงการผลประโยชน์ ของ
พนั ก งาน และเงิ น เดื อ นที่จ่ า ยจนกระทั่ง สิ้น สุด ระยะเวลาที่ก าหนด หากพนั ก งานไม่ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ใ ห้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อกิจการอีกต่อไป ทั้งนี้ ผลประโยชน์ ของพนั กงานที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะเป็ นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างหากเป็ นผลมาจากทั้งการตัดสินใจของ
กิจการที่จะเลิกจ้ างพนักงาน และไม่มีเงื่อนไขของการให้ บริการในอนาคต
ตัวอย่างที่ 16 - การพิจารณาว่าเป็ นผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างหรือไม่
บริ ษัทจัดทาโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดให้ แก่พนั กงานผู้มีอายุ ตั้งแต่ 55-57 ปี ให้ ผลตอบแทน
เพิ่มเติมจากผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามปกติเป็ นเงินเดือนอีก 12 เดือน จ่าย ณ วันที่เกษียณอายุก่อน
กาหนด ข้ อตกลงดังกล่ าวกาหนดให้ พนักงานต้ องเกษียณอายุเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับตั้งแต่ วันเข้ าร่ วม
โครงการ ทั้งนี้ในช่วงเวลา 2 ปี ดังกล่าว พนักงานต้ องทางานให้ กบั บริษัทตามปกติ
ในกรณี น้ ี ช่ วงเวลา 2 ปี ที่พ นัก งานต้ องทางานให้ กับบริ ษัทตามปกติ ถือเป็ นเงื่อนไขการให้ บ ริ การของ
พนั ก งานแก่ บ ริ ษั ท ในอนาคต ดั ง นั้ น ผลประโยชน์ ส่ ว นเพิ่ ม ดั ง กล่ า ว (เงิ น เดื อ น 12 เดื อ นที่ ใ ห้ เ มื่ อ
เกษียณอายุก่อนกาหนด) จึงเป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง ดังนั้นบริษัท
จะต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายและหนี้สนิ ในส่วนดังกล่าวตามข้ อกาหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การรับรูร้ ายการ
กิจการต้ องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเป็ นหนี้สนิ และค่าใช้ จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน
 เมื่อกิจการไม่สามารถยกเลิกข้ อเสนอการให้ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ อกี ต่อไป
o สาหรับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างค้ างจ่ายที่เป็ นผลมาจากการตัดสินใจของพนักงาน กิจการจะ
ไม่สามารถยกเลิกข้ อเสนอการให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดก่อน
 เมื่อพนักงานยอมรับข้ อเสนอนั้น และ
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 เมื่อมีข้อจากัดต่ อความสามารถของกิจการที่จะยกเลิ กข้ อเสนอที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อข้ อเสนอได้ จัดทาขึ้นโดยมีข้อจากัดอยู่ในระยะเวลาของการให้ ข้อเสนอ
o สาหรับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างค้ างจ่ายที่เป็ นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการ กิจการจะไม่
สามารถยกเลิกข้ อเสนอได้ อกี ต่อไปหากกิจการมีการสื่อสารต่อพนักงานที่ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการเลิกจ้ างพนักงาน โดยเข้ าหลักเกณฑ์ท้งั หมดดังต่อไปนี้
 มีการดาเนินการที่จาเป็ นที่บ่งชี้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญในโครงการที่จะ
จัดทาขึ้น
 โครงการมีการระบุจานวนของพนักงานที่จะเลิกจ้ าง ประเภทงาน หรือหน้ าที่งาน และสถานที่
ทางาน (โครงการไม่จาเป็ นต้ องระบุถึงพนักงานแต่ละคน) และวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
 โครงการได้ ก าหนดรายละเอียดผลประโยชน์ เ มื่อเลิ ก จ้ า งให้ กับ พนั ก งานเพี ย งพอที่
พนั กงานจะสามารถกาหนดประเภทและจานวนเงินของผลประโยชน์ ท่จี ะได้ รับเมื่อมี
การเลิกจ้ างงาน
 เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนสาหรับการปรับโครงสร้ างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น และเกี่ยวข้ องกับการจ่าย
ชาระผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
การวัดมูลค่า
กิจการต้ องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรก และต้ องวัดมูลค่าและ
รับรู้การเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามลักษณะของผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้
 หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างเป็ นส่วนเพิ่ มของผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้ องปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 หากผลประโยชน์ เ มื่ อ เลิ ก จ้ า งคาดว่ า จะจ่ า ยชาระทั้ง จ านวนก่ อ น 12 เดื อ นนั บ จากวั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานประจาปี ที่มีการรั บรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 หากผลประโยชน์ เมื่อเลิ กจ้ างไม่ ได้ คาดว่ าจะจ่ ายชาระทั้งจานวนก่อน 12 เดือนนั บจากวั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานประจาปี กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ตัวอย่างที่ 17 - การวัดมูลค่าและรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงในภายหลังของผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
ในปี 25x1 บริ ษัทได้ ให้ ข้อเสนอแก่พนั กงานที่มีอายุ 58 ปี ให้ เกษียณอายุ ก่อนกาหนดทันทีในปี 25x1
ส่วนหนึ่งของข้ อเสนอกาหนดว่าจะให้ ผลประโยชน์ สาหรับค่ารั กษาพยาบาลภายหลังอายุ 60 ปี ในวงเงิน
ปี ละ 50,000 บาท เป็ นเวลา 10 ปี มีพนักงานจานวนหนึ่งตอบรับข้ อเสนอและบริ ษัทไม่สามารถยกเลิก
ข้ อเสนอการให้ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างได้ อกี
ดั ง นั้ น บริ ษั ทจะต้ อ งวั ดมู ล ค่ า และรั บ รู้ ก ารเปลี่ ยนแปลงในภายหลั ง ของภาระผู ก พั น ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ดังกล่าวตามข้ อกาหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงาน เนื่องจากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างดังกล่าวเป็ น
ส่วนเพิ่มของผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
อย่างเจาะจง แต่กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นผู้บริหารสาคัญ
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กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

