
	 สวัสดีท่านผู้อ่านบทความ	 ท้ังกลุ่มท่ีติดตามอ่านจากตอนท่ี	 1	 (FAP	

Newsletter	ฉบับท่ี	50)	ท่านท่ีอ่านเพือ่ปฏิบติังาน	เพือ่ช่ัวโมง	CPD	หรอืเพราะ

สนใจอ่านมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก้เหงา	 (เหงาจัด…อ่านมาตรฐานฯ	

จบ	น�้าตาร่วงเผาะ)	และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	ๆ	

	 บทความนีจ้ะกล่าวถึงแนวปฏบิตัเิรือ่งผลประโยชน์หลงัออกจากงาน	
โดยเฉพาะโครงการผลประโยชน์	 ซึ่ง	 TFRS	 for	 SMEs	 ก�าหนด 
ในแนวปฏบิติัให้กจิการทีต้่องปฏบัิตติามมาตรฐานฯ	ฉบบันีใ้นประเทศไทย	 
โดยให้กิจการเดี่ยว	 (กิจการโสดไร้วงศาคณาญาติ)	 สามารถใช้วิธีการ
ค�านวณอย่างง่ายตามบทที่	 28	 ย่อหน้าที่	 28.19	 โดยไม่ค�านึงถึงต้นทุน
หรือความพยายามมากเกินไปเช่นเดียวกับวิธีท่ีคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชีเคยจัดท�าตัวอย่างของวิธีน้ีไว้และยังปรากฏอยู่บน
เวบ็ไซต์ของสภาวชิาชพีบญัช	ี(อมตะนิรนัดร์กาล)	ขณะทีก่รณกีจิการเฉพาะ
ที่อยู ่ในกลุ ่มกิจการต้องใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว	้ 
(Projected	Unit	Credit	Method	:	PUC)	หากต้นทนุหรอืความพยายาม
ไม่มากเกินไป	 แตกต่างจาก	 TFRS	 for	 NPAEs	 ดังน้ันกิจการ	 SMEs	 
ในกลุ่มกิจการจึงเริ่มกังวลว่า	 การค�านวณผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ที่เป็นโครงการผลประโยชน์จะมีทางออกอย่างไรบ้างและประมาณการ
หนี้สินจะพอกพูนขึ้นหรือเปล่า	พันธกิจของบทความนี้จะขอคลายปัญหา
เรื่องนี้ก่อนแสดงตัวอย่างการค�านวณและเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องและ 
มีประโยชน์  
	 ในการค�านวณหากวธิ	ีPUC	ท�าให้เสยีต้นทนุมากเกนิไป	มาตรฐานฯ	
ให้ทางออกไว้คือ	 บทที่	 28	 ย่อหน้าที่	 28.19	 และ	 28.20	 มาตรฐาน 
ไม่บังคับให้ต้องจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีมีใบอนุญาต	 (ถ้าบังคับก็
ไร้สติ	 เพราะระดับ	 TAS	 19	 ย่อหน้าที่	 59	 ยังไม่บังคับให้ใช้บริการ 
นักคณิตศาสตร์ประกนัภยั)	แต่อนัดบัแรกต้องค�านวณวธิ	ีPUC	ตามหลักการ	
ซึ่งประกอบด้วยข้อสมมติประชากรศาสตร์	 คือ	 ข้อมูลเด่นของข้อสมมติ
กลุ่มนี้คือ	 อัตรามรณะ	 อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	 อัตราส่วนสมาชิก 
ที่มีสิทธิ	 เป็นต้น	 และข้อสมมติการเงิน	 เช่น	 อัตราคิดลด	 อัตราการ 
ขึ้นเงินเดือน	 อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว้	 (โปรดระลึกเสมอว่า	 TAS	 19	 
ฉบับปรับปรุง	2557	เป็นต้นมาในย่อหน้าที่	57	ก�าหนดให้กิจการใช้อัตรา
คิดลด	 ไม่ใช่	 อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว้	 คูณกับส่วนขาด	 (สินทรัพย์ 
ของโครงการน้อยกว่าหนี้สิน)	ผลลัพธ์คือดอกเบี้ยจ่าย/	ส่วนเกิน	(หนี้สิน
น้อยกว่าสินทรัพย์ของโครงการ)	 ผลลัพธ์คือดอกเบี้ยรับ	ซึ่งแตกต่างจาก	
TFRS	 for	 SMEs)	 อย่างไรก็ดี	 หากกิจการต้องท�าข้อมูลตาม	 TAS	 19	 
ส่งให้บริษัทผู้ลงทุนไปท�างบการเงินรวม	 ถ้ากิจการไม่ใช้วิธี	 PUC	 และ
ประมาณการหนี้สินมีจ�านวนท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ถือว ่ากิจการนั้น 
เป็นตัวปัญหา	 เดือดร้อนทั้งผู ้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีและกิจการอื่น 
ในกลุ่ม	 จึงจ�าใจต้องกัดฟันก้มหน้าท�าวิธี	 PUC	 กิจการจึงควรให้บริษัท 
ผู้ลงทุนช่วยจัดท�ามูลค่าประมาณการหนี้สินรายการนี้ให้	 แล้วส่งกลับมา
บันทึกบัญชี	เพราะถ้าบริษัทผู้ลงทุนจะควบคุมบริษัทย่อย	หรือมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส�าคัญกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าแล้ว	 ควรต้องรับผิดชอบ
ด้วยการประมาณตัวเลขให้	(ประหนึง่รกักนัต้องดแูลกนั	เป็นต้น	อย่าร�า่ไร	
เปลืองเวลา	CPD	ชั่วโมงที่ไม่เป็นทางการ)	 และหาก	SMEs	หรือบริษัท 
ผู้ลงทนุไม่เข้าใจถัว่งอก	difference	(∂)/	ตวัยกึยอื	Integrate	(ƒ)	ย่อมต้องจ้าง
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาค�านวณตัวเลขให้	 ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก�าหนดให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้วิธี	PUC	ไม่มีทางเลือกอื่น
	 กรณีความพยายามมากเกินไปของกิจการที่เป็นกลุ ่มกิจการ	
ทางออกก็มีเช่นกันโดยท�าวิธีการค�านวณอย่างง่ายตามย่อหน้าที่	 28.19	
คือ	กิจการไม่ต้องค�านึงถึงข้อสมมติต่าง	ๆ 	ซึ่ง	TFRS	for	SMEs	ยกเว้นข้อ
สมมติ	 3	 เรื่องพร้อมเหตุผลประกอบและผลกระทบต่อประมาณการ 
หนี้สินดังนี้

 - กรณกีารขึน้เงนิเดอืน มาตรฐานสมมตว่ิา	เงนิเดอืนไม่เปลีย่นแปลง
จนกระทั่งถึงวันเกษียณอายุ	 (เลขยกก�าลังก็ไม่ใช่ง่ายนะ	 เรียกหรู	 ๆ	 ว่า	
Exponential)	ซึง่การขึน้เงนิเดอืนจะท�าให้ประมาณการหนีส้นิเพิม่สงูขึน้	

 - กรณีบริการที่กิจการได้รับเพิ่มจากพนักงาน	มาตรฐานสมมติ
ว่ากิจการปิดโครงการทั้งพนักงานปัจจุบันกับพนักงานใหม่	(คือกิจการไม่
ได้รับบริการเพิ่มจากพนักงานปัจจุบัน)	 ซึ่งจะท�าให้ระยะเวลาท่ีรับรู ้
ประมาณการหนี้สินเนิ่นนานขึ้นและท�าให้หนี้สินเพิ่มช้าลง

 - กรณีอัตรามรณะ	 มาตรฐานสมมติว่าพนักงานไม่เสียชีวิตจน
กระทั่งวันเกษียณอายุ	 (ปกติพนักงานเสียชีวิตก่อนก็ไม่ถือว่ากิจการต้อง
จ่ายค่าตอบแทนส่วนนี้)	 อย่างไรก็ดี	 โครงการผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้
พนกังานหลงัจากเกษยีณอายจุนกว่าอดตีพนกังานจะเสยีชวิีตยงัต้องค�านงึ
ถึงอัตรามรณะอยู่	ซึ่งจะท�าให้ประมาณการหนี้สินลดลง
	 การยกเว้นข้อสมมติข้างต้น	 กรณีกิจการใช้วิธีค�านวณอย่างง่าย	
ท�าให้กิจการมีภาระในการรวบรวมข้อมูลน้อยลง	 และไม่เสี่ยงกับการ
ประมาณการหนีสิ้นผิดพลาดจากการน�าทฤษฎีความน่าจะเป็น	Probability	
มาประยุกต์ในการค�านวณ	 อย่างไรก็ดี	 TFRS	 for	 SMEs	 ไม่กล่าวถึง 
ข้อสมมติอัตราการหมุนเวียนพนักงานเหมือน	 TAS	 19	 ในประเด็นนี	้ 
ผู้เขียนอ่านเกณฑ์ข้อสรุปของ	 IFRS	 for	 SMEs	 ย่อหน้าที่	 BC125	 (C)	 
ซึง่	TFRS	for	SMEs	ไม่ได้แปลไว้	กล่าวถงึการปรบัปรงุประมาณการหนีส้นิ
ในงวดระหว่างกาลว่าให้ค�านงึเฉพาะองค์ประกอบพนกังาน	(หนุม่สาวหรอื
ผู้ใหญ่)	และอตัราการขึน้เงนิเดอืน	ห้ามเปล่ียนแปลงอตัรามรณะกบัอัตรา
หมนุเวยีนพนกังาน	ซ่ึงถอืว่าอตัราหมนุเวยีนพนกังานน่าจะน�ามาพจิารณา
ด้วยในการค�านวณวิธีการอย่างง่าย	 จึงเกิดแนวคิดที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับ
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน	คอื	พจิารณาหรอืไม่พจิารณาอัตราหมนุเวียน
พนกังาน	ในการค�านวณด้วย	เมือ่ผู้เขยีนสอบถามข้อมลูคณะสถติปิระยกุต์	

ตอนที่

2
TFRS	for	SMEs
บทที่	28	ผลประโยชน์ของพนักงาน

ไขปัญหา?  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (ท่านอาจารย์ไม่ประสงค์ให้เอ่ยนาม	
ผูเ้ขยีนขออนญุาตอ้างองิเป็นแนวคดิของคณะสถติปิระยกุต์ขอขอบพระคณุ
ด้วยความเคารพอย่างสูง)	 กับ	 อาจารย์สุทีม	 ภัทรมาลัย	 เรื่องอัตรา
หมุนเวียน	ได้มุมมองดังนี้
	 ประสบการณ์การค�านวณโครงการผลประโยชน์ของคณะสถิติ
ประยกุต์	เหน็ว่า	อตัราการหมนุเวยีนของพนกังานส�าคญัต่อประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานมาก	 ประสบการณ์ของคณะสถิติ
ประยุกต์คือ	 อัตราการหมุนเวียนพนักงานท�าให้ประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์หลงัออกจากงานลดลงถึงร้อยละ	 30	ดงันัน้หากกิจการไม่ค�านงึถงึ
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	 โอกาสที่ประมาณการหนี้สินตามวิธี 
อย่างง่ายจะมีมูลค่าสูงมากขึ้น	อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากอัตราการหมุนเวียน
พนกังานของอตุสาหกรรมไม่มปีระกาศอย่างเป็นทางการ	และหากกจิการ
เลอืกใช้อตัราการหมนุเวยีนพนกังานข้างต้น	อาจไม่เหมาะสมเทยีบเท่ากับ
อตัราการหมนุเวยีนพนกังานของกจิการนัน้ในการประมาณอย่างง่าย	ข้อ
สมมติเรื่องอัตราการหมุนเวียนพนักงานจึงอาจต้องระวังเมื่อกิจการจะ
ประยุกต์ข้อมูลนี้ในการค�านวณในความเห็นของอาจารย์สุทีม	 ซึ่งอยู่ใน
วิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย	 และปัจจุบันอาจารย์จัดท�าโปรแกรม
ค�านวณวิธี	 PUC	 ซึ่งสามารถใช้บริการ	 Online	 ได้	 อาจารย์สุทีม 
มข้ีอคดิเหน็ว่า	การทีม่าตรฐานสมมตว่ิาไม่มีการเปล่ียนแปลงเงนิเดอืนนัน้	
ท�าให้ประมาณการหนี้สินน้อยกว่าปกติอยู ่แล้ว	 หากมีการก�าหนด 
อัตราหมุนเวียนพนักงานเข้าไปด้วยจะท�าให้ประมาณการหน้ีสินยิ่งน้อย
ลง	 อีกทั้งกิจการอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการวิเคราะห์ 
และเลอืกใช้อตัราหมนุเวยีนพนกังานทีเ่หมาะสมต่อการประมาณการหนีสิ้น	
จึงมองว่าส�าหรับกิจการท่ีเลือกใช้วิธีค�านวณอย่างง่าย	 ไม่ควรเพ่ิม 
ความซับซ ้อนโดยการน�าอัตราหมุนเวียนพนักงานมาพิจารณา 
ในการค�านวณ	บทความฉบบันีไ้ดแ้นบแนวทางการค�านวณวิธีอย่างง่าย
ซึ่งฝ่ายมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีจัดท�าข้ึน โดยรวม
ค�านวณอตัราการหมนุเวยีนพนกังาน สามารถดาวน์โหลดตวัอย่างได้ที่ 

www.goo.gl/wLdDhm และตามแนวทางของอาจารย์สุทีมมาด้วย	
(www.teamactuary.com/?page_id=482)	กิจการสามารถพิจารณา
ปฏิบัติตามแนวทางทั้ง	2	นี้	โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูล	ข้อเท็จจริง	
ข้อควรระวังและผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น
	 นอกจากนี้	 SMEs	 ที่เป็นสมาชิกของกลุ ่มกิจการพึงระลึกว่า	 
ผลประโยชน์ประเภทอื่น	คือ	ระยะสั้น	ระยะยาวอื่น	และเมื่อเลิกจ้างก็มี
ผลกระทบเช่นกัน	ฉบบัหน้า	บทความจะกล่าวถงึสรปุแนวปฏบัิตเิกีย่วกบั
ผลประโยชน์ทั้ง	3	ประเภทนั้น	
 ก่อนจากกัน ท่านผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ 
กิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะควรติดตามข่าวน้ี ซึ่งเสนอในเว็บไซต์ 
www.matichon.co.th/news/441091 สรุปโดยย่อถึงการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในประเด็นที่เกี่ยวกับผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน คือ ลูกจ้างที่ท�างานเกิน 20 ปี จะได้รับ 
ค่าชดเชยตามมาตรา 118 จ�านวน 400 วัน การเพิ่มเติมประเด็นอื่นที่
เกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะสัน้จะกล่าวต่อไปในฉบบัหน้า ขอขอบพระคุณ
และสวัสดี

โดย..	ดร.ปัญญา	สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (วาระปี 2557 - 2560)

สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และอาจารย์สุทีม ภัทรมาลัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้บริหาร Team  
Excellence Consulting Company Limited ที่กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บทความนี้
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“ไว้ในมือคุณ”

ใน	E-Book	เล่มนี้มีอะไรบ้าง?

	Highlight	หลักสูตรที่น่าสนใจในปี	2560      

	ตารางอบรมสัมมนา     

	หลักสูตรสิทธิประโยชน์สมาชิก	ราคาพิเศษ	599.-
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