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สรุปประเด็นส าคัญของ 

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
สรุปความเป็นมา : ปรับปรุงตาม IFRS BV 2019
วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563
สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง:

03

• ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่าต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ เมื่อมีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์
เกิดขึ้น (ย่อหน้าที่ 101ก)

• ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับต้นทุนบริการปัจจุบันโดยใช้ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยซึ่งก าหนดจากวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี (ย่อหน้าที่ 122ก)

• ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค านวณดอกเบี้ยสทุธิ โดยใช้หนี้สิน (สินทรัพย์) โครงการผลประโยชน์สุทธิ
และอัตราคิดลดซึ่งก าหนดจากวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี (ย่อหน้าที่ 123ก)
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ผลกระทบ

ผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะได้รับผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903

มี ก า รปรั บปรุ ง และ เพิ่ ม เ ติ ม
เกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่า
ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ รวมทั้งข้อสมมติใน
ก า ร ปร ะ ม าณ กา ร ต าม หลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ
การค านวนต้นทุนบริการปัจจุบัน 
และให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ค านวณดอกเบ้ียสุทธิ

กิจการที่มีประมาณการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน

เป็นการเพิ่มเติมข้อก าหนดและช้ีแจง
วิธีปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
57.3.1 ต้นทุนบริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่ 70 ถึง 74) 57.3.1 ต้นทุนบริการปัจจุบัน (ตามย่อหน้าที่ 70 ถึง 74 

และ 122ก)

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
99 ก่อนการก าหนดต้นทุนบริการในอดีตหรือผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์ กิจการต้องวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนด
ไว้สุทธิ โดยใช้มูลค่ายุติธรรมปัจจุบันของสินทรัพย์
โครงการและข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดปัจจุบันและราคาตลาดปัจจุบันอื่น) ที่สะท้อน
ถึงผลประโยชน์ที่น าเสนอภายใต้โครงการก่อนการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชาระ
ผลประโยชน์

99 ก่อนการก าหนดต้นทุนบริการในอดีตหรือผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ กิจการต้องวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนด
ไว้สุทธิ โดยใช้มูลค่ายุติธรรมปัจจุบันของสินทรัพย์
โครงการและข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดปัจจุบันและราคาตลาดปัจจุบันอื่น) ที่สะท้อน
ถึง
(ก) ผลประโยชน์ที่น าเสนอภายใต้โครงการก่อน
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการ
จ่ายช าระผลประโยชน์
(ข) ผลประโยชน์ที่น าเสนอภายใต้โครงการหลัง
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการ
จ่ายช าระผลประโยชน์

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

- 101ก เมื่อการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่าย
ช าระผลประโยชน์เกิดขึ้น กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าต้นทุน
บริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 99 ถึง 101 และ 102 ถึง 112 
โดยกิจการไม่ต้องค านึงถึงผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ 
กิจการต้องก าหนดผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์หลัง
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ และต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อ
ผลกระทบตามย่อหน้าที่ 57.4

120.1 ต้นทุนบริการ (ตามย่อหน้าที่ 66 ถึง 
112) ในก าไรหรือขาดทุน

120.1 ต้นทุนบริการ (ตามย่อหน้าที่ 66 ถึง 112 และ 122ก) ใน
ก าไรหรือขาดทุน

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
- 122ก กิจการต้องก าหนดต้นทุนบริการปัจจุบันโดยใช้ข้อสมมติในการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งก าหนดจากวัน
เริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี อย่างไรก็ตาม ถ้า
กิจการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้สุทธิตามย่อหน้าที่ 99 กิจการต้องก าหนดต้นทุนบริการ
ปัจจุบันส าหรับรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่เหลืออยู่หลัง
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์โดยใช้ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้วัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิตามย่อหน้าที่ 99ข

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
123 ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน (สินทรัพย์ )  โครงการ

ผลประโยชน์สุทธิต้องก าหนดจากผลคูณของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิและอัตรา
คิดลดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 83 ทั้งสองจ านวน
ก าหนดจากวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงาน
ประจ าปี โดยค านึงถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ
ระหว่างงวด ซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์

123 ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน (สินทรัพย์ )  โครงการ
ผลประโยชน์สุทธิต้องก าหนดจากผลคูณของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิและอัตรา
คิดลดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 83 

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

- 123ก การก าหนดดอกเบี้ยสุทธิตามย่อหน้าที่  123 กิจการต้องใช้หนี้สิน 
(สินทรัพย์) โครงการผลประโยชน์สุทธิและอัตราคิดลดซึ่งก าหนดจากวัน
เริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี อย่างไรก็ตาม ถ้ากิจการวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิตามย่อ
หน้าที่ 99 กิจการต้องก าหนดดอกเบี้ยสุทธิส าหรับรอบระยะเวลารายงาน
ประจ าปีที่เหลืออยู่หลังการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือ
การจ่ายช าระผลประโยชน์โดยใช้
(ก) หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิตามย่อหน้าที่ 99ข
(ข) อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่

ก าหนดไว้สุทธิตามย่อหน้าที่ 99ข
ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 123ก กิจการต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
125 ราย ได้ ดอกเบี้ ยจากสินทรัพย์ โ ครงการ เป็น

องค์ประกอบของผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ 
และก าหนดจากผลคูณของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการและอัตราคิดลดตามที่ระบุใน ย่อ
หน้าที่ 83 ทั้งสองจ านวนก าหนดจากวันเริ่มต้นของ
รอบระยะเวลารายงานประจ าปี โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในสินทรัพย์โครงการระหว่างงวด
ซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ ผลต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์โครงการและผลตอบแทนจากสินทรัพย์
โครงการจะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ

125 รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์โครงการเป็นองค์ประกอบของ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ และก าหนดจากผลคูณ
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการและอัตราคิดลด
ตามที่ระบุใน ย่อหน้าที่ 123ก กิจการต้องก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการจากวันเริ่มต้นของรอบ
ระยะเวลารายงานประจ าปี อย่างไรก็ตามถ้ากิจการวัดมูลค่า
ใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ
ตามย่อหน้าที่ 99 กิจการต้องก าหนดรายได้ดอกเบี้ยส าหรับ
รอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่เหลืออยู่หลังการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์โดยใช้สินทรัพย์โครงการที่ถูกวัดมูลค่าใหม่ของ
หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิตามย่อ
หน้าที่ 99ข ในการปฏิบัติตาม

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
(..ต่อ) (..ต่อ)

ย่อหน้าที่ 125 กิจการต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
สินทรัพย์โครงการระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ผลต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ย
จากสินทรัพย์โครงการและผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
จะรวมอยู่ ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์ ) 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
126 ดอกเบี้ยจากผลกระทบของเพดานของ

สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในผลกระทบของ
เพดานของสินทรัพย์ และก าหนดจากผล
คูณของผลกระทบจากเพดานของ
สินทรัพย์และอัตราคิดลดตามที่ระบุใน
ย่อหน้าที่ 83 ทั้งสองจ านวนก าหนดจาก
วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงาน
ประจ าปี ผลต่างระหว่างจ านวนเงินกับ
การเปลี่ ยนแปลงในผลกระทบของ
เพดานของสินทรัพย์จะรวมอยู่ในการวัด
มู ลค่ า ใหม่ ขอ งหนี้ สิ น  (สิ นทรั พย์ ) 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ

126 ดอกเบี้ยจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ และก าหนด
จากผลคูณของผลกระทบจากเพดานของสินทรัพย์และอัตราคิดลดตามที่
ระบุในย่อหน้าที่ 123ก กิจการต้องก าหนดผลกระทบของเพดานของ
สินทรัพย์จากวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี อย่างไรก็ตาม
ถ้ากิจการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้
สุทธิตามย่อหน้าที่ 99 กิจการต้องก าหนดดอกเบ้ียจากผลกระทบของ
เพดานของสินทรัพย์ส าหรับรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่เหลืออยู่
หลังการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลกระทบของเพดาน
ของสินทรัพย์ก าหนดตามย่อหน้าที่ 101ก ผลต่างระหว่างดอกเบี้ยจาก
ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์กับการเปลี่ยนแปลงรวมในผลกระทบ
ของเพดานของสินทรัพย์จะรวมอยู่ ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง
156.1 ต้นทุนบริการ (ตามย่อหน้าที่ 66 ถึง 112) 156.1 ต้นทุนบริการ (ตามย่อหน้าที่ 66 ถึง 112 และ 

122ก)

- 179 การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ (การปรับปรุง TAS 19)
ประกาศเมื่อ xxx 2562 โดยเพิ่มย่อหน้าที่ 101ก 
122ก และ 123ก และปรับปรุงย่อหน้าที่ 57 99 
120 123 125 126 และ 156 กิจการต้องใช้การ
ปรับปรุงเหล่านี้กับการแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการ
น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ส าหรับงวดก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
ด้วย

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1903
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 
individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 
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