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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19  

เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 

บทน า 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลโดยนายจ้างส าหรับ

ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็น  

4 ประเภท ดังน้ี 

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนักงาน (Short-term employee benefits)  

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-employment benefits)  

3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (Other long-term employee benefits)  

4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง (Termination benefits) 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติกับนายจ้างส าหรับวิธีการบัญชีส าหรับผลประโยชน์ของ

พนักงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จ่ายให้พนักงานโดยตรง ผู้ที่พนักงานให้การอุปการะ  หรือผู้รับ

ผลประโยชน์  และพนักงาน หมายความถึงพนักงานที่ท  างานให้กับกิจการทั้งในลักษณะเตม็เวลา ไม่เตม็

เวลา ถาวร ไม่เป็นทางการ ช่ัวคราว รวมถึงกรรมการบริษัทและบุคลากรระดับบริหารอื่นด้วย อย่างไรกต็าม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบั 

 ผลประโยชน์ที่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ ์

 การรายงานโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชี

และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

ค านยิาม 

 ผลประโยชนข์องพนกังาน หมายถึง สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กจิการให้เพ่ือแลกเปล่ียนกับบริการ

ที่ได้รับจากพนักงานหรือการเลิกจ้าง 

 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  หมายถึง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เม่ือ

เลิกจ้าง) ซ่ึงคาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่

พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน หมายถึง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เม่ือเลิก

จ้างและผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน) ซ่ึงมีการจ่ายหลังจากการจ้างงานสิ้ นสดุลง 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน หมายถึง ผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงานที่มิใช่

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
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ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง หมายถึง ผลประโยชน์ของพนักงานที่ให้เพ่ือแลกเปล่ียนกับการเลิกจ้าง

งานของพนักงาน ซ่ึงเป็นผลจากข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

1. การตัดสนิใจของกจิการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือ  

2. การตัดสนิใจของพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอของผลประโยชน์เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการเลิกจ้าง 

 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

รูปแบบของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน อาจอยู่ในรูปแบบของค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม การลาพักผ่อนประจ าปีและลาป่วยที่คงไว้ซ่ึงค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินส าหรับพนักงานปัจจุบัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และ

สินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน ทั้งน้ีผลประโยชน์ ดังกล่าวคาดว่าจะต้องจ่ายช าระทั้ง

จ านวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 กิจการต้องไม่คิดลดจ านวนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน โดยต้องรับรู้จ านวน

ผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย (เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะก าหนดหรือ

อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ได้) และรับรู้หน้ีสนิเพ่ิมข้ึนหรือลดสนิทรัพย์แล้วแต่กรณี 

 กรณีของสิทธิการลางานในระยะสั้นที่ได้รับค่าตอบแทน เช่น การลาหยุด การลาป่วย การลาจาก

การทุพพลภาพช่ัวคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร เป็นต้น กิจการจะต้องรับรู้ต้นทุน

ดังกล่าวดังน้ี 

 หากเป็นสทิธกิารลางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ ให้รับรู้เมื่อพนักงานให้บริการซ่ึงก่อให้เกิด

การเพ่ิมข้ึนของสทิธกิารลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนในอนาคต และวัดมูลค่าโดยใช้ต้นทุนที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นของสทิธกิารลาตามจ านวนเงินซ่ึงกิจการคาดว่าจะจ่ายเพ่ิมเน่ืองจากมีสิทธิที่พนักงาน

ยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 หากเป็นสทิธกิารลางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมไม่ได้ ให้รับรู้เมื่อมีการลางานเกดิขึ้น 

ตัวอย่างที่ 1 -  ผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน – สิทธิการลาป่วยชนิดสะสมที่ย ังได้รับ

ค่าตอบแทนแต่ไม่เป็นสิทธิขาด 

บริษัทมีพนักงาน 1,000 คน ให้สิทธิพนักงานแต่ละคนสามารถลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนได้ปีละ 10 

วัน โดยสิทธิดังกล่าวที่ไม่ได้ใช้ในปีปัจจุบันสามารถสะสมไปใช้ได้เพียงแค่ในปีถัดไปเท่าน้ัน การใช้สิทธิลา

ป่วยจะใช้สทิธขิองปีก่อนหน้าล าดับแรก แล้วจึงใช้สทิธขิองปีปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายพนักงานเม่ือใช้

สทิธคิือ 500 บาทต่อวัน 

ณ ต้นปี 25x7 มีจ านวนวันลาป่วยสะสมดังกล่าวที่สามารถใช้สิทธิได้ภายในปี 25x7 จ านวน  2,000 วัน 

ซ่ึง ณ สิ้นปี 25x6 กิจการได้ประเมินแล้วว่าจะเกิดการใช้สิทธิจริงอยู่ที่ 1,000 วัน จึงมียอดประมาณการ

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องจ านวน 500,000 บาท (1,000*500) ณ ต้นปี 25x7 
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ระหว่างปี 25x7 ตามข้อมูลที่เกิดข้ึนจริง มีพนักงานใช้สิทธิการลาป่วยดังกล่าวทั้งสิ้น 8,000 วัน แบ่งเป็น

การใช้สทิธขิองปีก่อนหน้า 1,000 วัน  และใช้สทิธขิองปี 25x7 จ านวน 7,000 วัน  

ณ สิ้ นปี 25x7 มียอดคงค้างของสิทธิที่สามารถใช้ได้ภายในปี 25x8 จ านวน 3,000 วัน (10,000-

7,000) บริษัทประเมินแล้วว่าจะเกดิการใช้สทิธจิริงในปี 25x8 อยู่ที่ 1,500 วัน ดังน้ันบริษัทจะมีประมาณ

การหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องจ านวน 750,000 บาท (1,500*500) และรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 25x7 จ านวน 

(7,000*500)+(1,500*500) = 4,250,000 บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายอนัเนื่องจากการใช้สิทธิในปี 25x7 

จ านวน 3,500,000 บาท (7,000 วัน) และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการประมาณการที่จะเกิดการใช้สิทธิในปี 

25x8 อกีจ านวน 750,000 บาท (1,500 วัน)  

กรณีโครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนัส กิจการต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเมื่อบริษัทมีภาระ

ผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายเน่ืองจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน

อดีต และสามารถประมาณภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยการวัดมูลค่าต้องสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่

พนักงานบางคนอาจออกจากงานโดยไม่ได้รับการจ่ายส่วนแบ่งก าไรหรือโบนัส  

ตวัอย่างที ่2 -  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานประเภทโบนสั 

บริษัทมีนโยบายจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปี มูลค่าเท่ากับ 2 เท่าของเงินเดือน โดยจะ

จ่ายในช่วงเดือนมกราคมของปีถัดไป  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 บริษัทจะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายโบนัสจ านวน 2 เท่าของเงินเดือนพนักงานทุกรายที่

คาดว่าจะเข้าเกณฑก์ารรับโบนัสส าหรับปี 25x4 เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของ

พนักงานอย่างเจาะจง แต่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานตามที่

ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารส าคัญ 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

รูปแบบของผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึง ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ที่จ่ายคร้ังเดียว

เมื่อออกจากงาน และบ านาญ  และผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงาน เช่น การรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  
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การจัดการเร่ืองของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานดังกล่าว ถือว่าเป็น โครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-employment benefit plans) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 

1. โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว ้(Defined contribution plans)  

ลักษณะส าคัญของโครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ คือ พนักงานเป็นผู้รับความเสี่ยงที่ เป็น

สาระส าคัญของทั้งความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ขณะที่กิจการรับภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการจ ากัดเพียงไม่

เกนิจ านวนเงินที่กจิการตกลงจะสมทบเข้ากองทุน ตัวอย่างของโครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ เช่น กองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า  
 

กิจการต้องรับรู้เงินสมทบที่ต้องจ่ายให้โครงการสมทบเงิน เม่ือพนักงานได้ให้บริการแก่กิจการใน

ระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย (เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะก าหนดหรืออนุญาตให้รวมเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์ได้) และรับรู้หน้ีสิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) หรือ สินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า) 

แล้วแต่กรณี   

การเปิดเผยข้อมูล 

กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสมทบเงิน รวมทั้งต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินส าหรับผู้บริหารส าคัญ ตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ตวัอย่างที ่3 - การเปิดเผยขอ้มูลโครงการสมทบเงิน 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-15 

ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน  

ในปี 25x2 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายเพ่ือกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานเท่ากับ 25 ล้านบาท และของ

ผู้บริหารส าคัญเท่ากับ 4 ล้านบาท (25x1 ส าหรับพนักงานเท่ากับ 22 ล้านบาท และของผู้บริหารส าคัญ

เทา่กบั 3.7 ล้านบาท) 

 

2. โครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้(Defined benefit plans) 

ลักษณะส าคัญของโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ คือ กิจการเป็นผู้รับความเสี่ยงที่ เป็น

สาระส าคัญของทั้งความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ภาระผูกพันของกจิการจึงไม่ได้จ ากดัเพียงจ านวนเงินที่กจิการจ่ายสมทบในระหว่างงวดเทา่นั้น 
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

โครงการผลประโยชน์อาจไม่ได้จัดต้ังเป็นกองทุน หรืออาจจัดต้ังเป็นกองทุนที่กิจการจ่ายเงินสมทบ

ทั้งหมด หรือบางส่วน และบางคร้ังพนักงานร่วมสมทบด้วยโดยจ่ายสมทบเข้าไปในกิจการหรือกองทุนที่

แยกต่างหากตามกฎหมายจากกจิการที่เสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายออกจากกองทุน

ดังกล่าว  

สินทรัพย์โครงการ (Plan assets) ตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 หมายถึง 

สนิทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และกรมธรรม์ประกนัภัยที่เข้าเง่ือนไข 

ตวัอย่างที ่4 - ตวัอย่างสินทรพัยโ์ครงการ 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุน (สนิทรัพย์โครงการ) เพ่ือใช้ส าหรับจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

เทา่นั้น โดยกองทุนดังกล่าวมีสถานะตามกฎหมายแยกออกจากบริษัท  

กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินหรือสนิทรัพย์อื่นใดคืนมายังบริษัทได้ ยกเว้นสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกองทุนมี

เพียงพอที่จะจ่ายช าระภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือเป็นการจ่ายให้บริษัท

เพ่ือชดเชยผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายออกไปก่อนเทา่น้ัน 

ทั้งน้ีกองทุนดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารทุนของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตราสารทุนของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้

บริษัทเอกชน อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั้งมีเงินสดอกีจ านวนหน่ึง 

เพดานของสินทรัพย์ (The asset ceiling)  ตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  

หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อยู่ในรูปของการชดเชยเงินคืนให้จากโครงการ หรือ

เงินสมทบแก่โครงการในอนาคตที่ลดลง 

ตวัอย่างที ่5 - เพดานของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 บริษัทมีกองทุน (สนิทรัพย์โครงการ) เพ่ือใช้ส าหรับจ่ายผลประโยชน์หลังออก

จากงานของพนักงาน กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 100 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานมีจ านวน 70 ล้านบาท  สินทรัพย์ส่วนเกินดังกล่าว

ไม่มีผลต่อจ านวนเงินสมทบแก่โครงการในอนาคต 

ข้อก าหนดของกองทุนดังกล่าวไม่อนุญาตให้กองทุนจ่ายเงินหรือสินทรัพย์อื่นใดคืนแก่บริษัท แม้ว่ากองทุน

จะมีสนิทรัพย์เพียงพอต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งหมดแล้วกต็าม  

ดังน้ันในกรณีน้ี บริษัทมีเพดานของสินทรัพย์เท่ากับ 0 บาท ซ่ึงหมายถึงบริษัทจะไม่สามารถรับรู้สินทรัพย์

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธใินงบแสดงฐานะการเงินได้ 

กิจการต้องรับรู้หน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (The net defined benefit 

liability (asset)) ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสทุธิระหว่างมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน กับมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ  
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หากมีส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ (Surplus) ซ่ึงอาจเกิดจากการมีเงินสมทบเกิน หรือจาก

การมีผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว 

ด้วยมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างส่วนเกนิจากโครงการผลประโยชน์ กบัเพดานของสนิทรัพย์  

ตวัอย่างที่ 6 - ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - การรบัรูห้นี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไว้

สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x7 กิจการมีมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ 

เทา่กบั 15 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ 20 ล้านบาท ในขณะที่มีเพดานของสินทรัพย์ 2 

ล้านบาท  

ดังน้ันกิจการจะสามารถรับรู้สินทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ได้เท่ากับ 2 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ (5 ล้านบาท) กับเพดานของ

สนิทรัพย์ (2 ล้านบาท) (กรณีน้ีหมายความว่ามีผลกระทบจากเพดานของสนิทรัพย์เทา่กบั 3 ล้านบาท) 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่

ก  าหนดไว้ (The present value of a defined benefit obligation) และต้นทุนบริการปัจจุบัน (Current 

service cost) ต้องใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The projected unit credit method) ตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial valuation method) 

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กิจการต้องก าหนดข้อสมมติในการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) ประกอบด้วย ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic assumptions) และข้อสมมติทางการเงิน (Financial assumptions) ข้อสมมติดังกล่าวต้อง

เป็นกลางและสอดคล้องซ่ึงกนัและกนั 

ตัวอย่างข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น 

 อัตราการเสียชีวิต กิจการต้องใช้ประมาณการที่ดีที่สุดของอัตราการเสียชีวิตของสมาชิก

โครงการทั้งระหว่างการจ้างงานและภายหลังการจ้างงาน ตัวอย่างข้อมูลประมาณการอัตรา 

การเสียชีวิตของพนักงานไทย เช่น ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 (TMO08) ที่ประกาศโดย

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 

 อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน การทุพพลภาพ และการเกษียณอายุก่อนก าหนด 

 

ตัวอย่างข้อสมมติทางการเงิน เช่น 

 อัตราคิดลด กิจการต้องอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี อย่างไรกดี็ ส าหรับสกุลเงินที่

หุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี มีการซ้ือขายในตลาดน้อย ให้ใช้อัตรา

ผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลในสกุลเงินดังกล่าว (ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน) โดยสกุลเงิน และระยะเวลาของหุ้นกู้ภาคเอกชนหรือพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้อง

กบัสกุลเงินและระยะเวลาโดยประมาณของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
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 ระดับผลประโยชน์ ได้แก่ อตัราการขึ้นเงินเดือน  

 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอนาคต รวมทั้งต้นทุนการจัดการค่าสินไหมทดแทน  กรณี

ผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล 

ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์  

ในการก าหนดต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์  กิจการ

ต้องวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ โดยใช้มูลค่ายุติธรรมปัจจุบันของ

สินทรัพย์โครงการและข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้ง

อัตราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบันและราคาตลาดปัจจุบันอื่น) ที่สะท้อนถึงผลประโยชน์ที่น าเสนอภายใต้

โครงการก่อนการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

o ต้นทุนบริการในอดีต (Past service cost) คือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่เป็นผลมาจากการแก้ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการ

ลง ซ่ึงกจิการต้องรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี แล้วแต่

เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

 เมื่อมีการแก้ไขโครงการหรือการลดขนาดโครงการลง และ 

 เม่ือกจิการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง                    

ทั้งน้ีต้นทุนบริการในอดีตอาจเป็นบวกหรือเป็นลบกไ็ด้ 

ตวัอย่างที ่7 - ตน้ทุนบริการในอดีต (Past service cost) 
 

บริษัทมีนโยบายแจกทองค า 1 บาทเมื่อพนักงานเกษียณอายุ ต่อมาบริษัทได้แก้ไขรูปแบบการจ่าย

ผลประโยชน์โดยเพ่ิมการแจกทองค าเป็น 1.5 บาท 
 

ก่อนการแก้ไขรูปแบบผลประโยชน์ บริษัทได้วัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิในส่วน

ดังกล่าว โดยมูลค่าของหน้ีสินในส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1 ล้านบาท และเมื่อมีการแก้ไขรูปแบบผลประโยชน์

ของโครงการ มูลค่าของหน้ีสินในส่วนดังกล่าวเปล่ียนเป็น 1.7 ล้านบาท โดยการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินที่

เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.7 ล้านบาท มาจากการเปล่ียนปริมาณทองที่ผู้เกษียณอายุจะได้รับเพ่ิมข้ึน  
 

ดังน้ันบริษัทต้องรับรู้หน้ีสินเพ่ิมเติมอีก 0.7 ล้านบาท พร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายต้นทุนบริการในอดีต 0.7 

ล้านบาททนัทเีมื่อมีการแก้ไขรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ของโครงการ 

 

o ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (Gains and losses on settlement) คือ

ผลต่างระหว่าง  

 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายช าระ ตามที่ก  าหนด  

ณ วันที่จ่ายช าระผลประโยชน์ กบั 

 ราคาของการจ่ายช าระผลประโยชน์ รวมถึงสินทรัพย์โครงการที่โอน และการจ่ายช าระ

โดยตรงของกจิการที่เกี่ยวข้องการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
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กิจการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อการจ่ายช าระ

ผลประโยชน์เกิดขึ้ น เช่น การโอนภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการที่มีนัยส าคัญใน 

คร้ังเดียวให้กบัผู้รับประกนัภัยผ่านการซ้ือกรมธรรม์ประกนัภัย 

o กิจการไม่จ าเป็นต้องแยกระหว่างต้นทุนบริการในอดีตที่เป็นผลมาจากการแก้ไขโครงการ 

ต้นทุนบริการในอดีตที่เป็นผลมาจากการลดขนาดโครงการลง และผลก าไรหรือขาดทุนจาก

การจ่ายช าระผลประโยชน์ หากรายการเหล่านี้ เกดิขึ้นพร้อมกนั 

 

ตวัอย่างที ่8 - ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน ์(Gains and losses on settlement) 
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปีหลังเกษียณอายุ โดยไม่มีทางเลือกส าหรับพนักงานในการเลือก

ที่จะรับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นเงินสด 
 

ต่อมาบริษัทได้เปล่ียนนโยบายด้านสวัสดิการ โดยยกเลิกผลประโยชน์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปีหลัง

เกษียณอายุ และจ่ายเป็นเงินสดทดแทนแก่พนักงานทุกคนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้ นจ านวน 12 ล้านบาท

ทนัททีี่มีการเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์ 
 

ณ วันที่เปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์ บริษัทได้วัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ

ในส่วนดังกล่าว (การจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปีหลังเกษียณอายุ) โดยมูลค่าของหน้ีสินในส่วนดังกล่าว

เทา่กบั 10 ล้านบาท ดังน้ันกจิการจะรับรู้รายการดังน้ี 
 

มูลค่าของหน้ีสนิการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปีหลังเกษียณอายุ                     10  ล้านบาท 

มูลค่าของหน้ีสนิหลังการยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปีหลังเกษียณอายุ       0  ล้านบาท 

ดังน้ัน รับรู้ต้นทุนบริการในอดีต                                                       (10) ล้านบาท (ก าไร) 
 

มูลค่าของหน้ีสนิหลังการยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 ปีหลังเกษียณอายุ      0  ล้านบาท 

จ่ายเงินสดทดแทน                                                                       12  ล้านบาท 

ดังน้ัน รับรู้ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์                                      12  ล้านบาท 
 

ทั้งน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวว่า กิจการไม่จ าเป็นต้องแยกระหว่างต้นทุนบริการในอดีตที่เป็นผลมา

จากการแก้ไขโครงการ และผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ หากรายการเหล่าน้ีเกิดขึ้ น

พร้อมกนั  
 

ดังน้ันบริษัทจึงสามารถรับรู้รายการดังกล่าวรวมเป็น "ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์สุทธิจากต้นทุน

บริการในอดีต" จ านวน 2 ล้านบาท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการกระทบยอดหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนด

ไว้สทุธใินหมายเหตุประกอบงบการเงิน กไ็ม่จ าเป็นต้องแยกแสดงรายการทั้งสองออกจากกนั 

องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ (Defined benefit cost) 

กจิการต้องรับรู้ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ (เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

จะก าหนดหรืออนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ได้) ดังต่อไปนี้  
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 ต้นทุนบริการ (Service cost) ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนบริการในปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต และ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ รับรู้ในก าไรขาดทุน 

 ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (Net interest on the net 

defined benefit liability (asset)) รับรู้ในก าไรขาดทุน โดยค านวณจาก หน้ีสิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ คูณด้วยอัตราคิดลด ทั้งสองจ านวนก าหนดจากวันเร่ิมต้นของรอบ

ระยะเวลารายงานประจ าปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์

ที่ก  าหนดไว้สุทธิระหว่างงวด ซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์  
โดยดอกเบี้ ยสทุธดิังกล่าว ประกอบด้วย 

o รายได้ดอกเบี้ ยจากสนิทรัพย์โครงการ (Interest income on plan assets) 

o ต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (Interest cost on the defined 

benefit obligation) และ 

o ดอกเบี้ ยจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์  (Interest on the effect of the asset ceiling) 

ค านวณจากผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์คูณด้วยอตัราคิดลด ผลกระทบของเพดานของ

สนิทรัพย์เกดิขึ้นเมื่อกจิการมีส่วนเกนิจากโครงการผลประโยชน์ กจิการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ ด้วยมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างส่วนเกินจากโครงการผลประโยชน์ 

กบัเพดานของสนิทรัพย์ที่ได้คิดลดแล้ว  

ตวัอย่างที่ 9 - ดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไวสุ้ทธิ (Net interest on 

the net defined benefit liability (asset)) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของบริษัทมีดังน้ี  

- มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ    จ านวน   100 ล้านบาท 

- มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์  จ านวน   250 ล้านบาท 

- อตัราคิดลด 3% 

- ไม่มเีพดานสนิทรัพย์ 

บริษัทค านวณดอกเบ้ียสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิดังน้ี 

รายได้ดอกเบี้ ยจากสนิทรัพย์โครงการ                         = 100 ล้านบาท x 3% = 3.0 ล้านบาท 

ต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ = 250 ล้านบาท x 3% = 7.5 ล้านบาท 

ดังน้ัน บริษัทต้องรับรู้ดอกเบ้ียสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ = 4.5 ล้านบาท 

เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน 

 การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (Remeasurements of the 

net defined benefit liability (asset)) รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยจ านวนที่ได้รับรู้ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดังกล่าวต้องไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิประกอบด้วย 

o ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains 

and losses) ซ่ึงเป็นผลมาจาก 
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 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(Actuarial assumptions) และ 

 การปรับปรุงจากประสบการณ์ (Experience adjustments) โดยตัวอย่างสาเหตุที่ท  าให้

เกดิรายการดังกล่าว เช่น เมื่อมีการประมาณมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ใหม่พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานที่เกิดข้ึนจริง มากกว่า

อตัราการลาออกตามสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณในคร้ังก่อนหน้า 

o ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (The return on plan assets) โดยไม่รวมจ านวนที่อยู่ใน

ดอกเบี้ ยสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิและ 

o การเปล่ียนแปลงในผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ โดยไม่รวมจ านวนที่อยู่ในดอกเบ้ีย

สทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ

ตวัอย่างที ่10 - ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial 

gains and losses) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 บริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ จ านวน   

30 ล้านบาท ซ่ึงค านวณขึ้ นบนสมมติฐานอัตราคิดลดซ่ึงอ้างอิงหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ 

ในระดับดี ที่ 4%  

อย่างไรกด็ี ในช่วงปี 25x4 อัตราดอกเบ้ียตราสารหน้ีโดยทั่วไปมีอัตราลดต ่าลงอย่างมาก ดังน้ันจึงค านวณ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ใหม่ โดยอ้างอิงอัตราดอกเบ้ียที่เป็นปัจจุบัน 

ปรากฏว่าอัตราคิดลดที่เหมาะสมอัตราใหม่คือ 3% จึงท าให้เกิดการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในข้อ

สมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial assumptions) จ านวน 5 ล้านบาท  

ดังน้ันบริษัทจึงต้องรับรู้จ านวนดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายการการวัด

มูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (Remeasurements of the net defined 

benefit liability (asset)) โดยกจิการรับรู้รายการดังกล่าวทนัทใีนก าไรสะสม 

หมายเหตุ: ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ย่อหน้า 122 ระบุว่า 

กจิการอาจโอนจ านวนที่เกดิจากการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิที่ได้

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นภายในส่วนของเจ้าของได้ ดังน้ันหากกิจการเลือกที่จะโอนจ านวนดังกล่าว

ไปยังรายการอื่นในส่วนของเจ้าของที่ไม่ใช่ก าไรสะสม เช่น องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กิจการ

ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังด้วย 
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ตวัอย่างที่ 11 - ผลตอบแทนจากสินทรพัยโ์ครงการ (The return on plan assets) โดยไม่รวมจ านวน

ทีอ่ยู่ในดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 

จากตัวอย่างที่ 9 ต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินทรัพย์โครงการมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 105 ล้านบาท 

(สมมติให้ไม่มกีารสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์จากสนิทรัพย์โครงการ) ดังน้ัน 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการที่ ไม่รวมจ านวนที่อยู่ในดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ=  

5 ล้านบาท (105- 100 ล้านบาท; ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โครงการ)   -  

3 ล้านบาท (จ านวนที่รวมอยู่ในดอกเบ้ียสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ)ิ  

= 2 ล้านบาท 

บริษัทจะต้องรับรู้มูลค่า 2 ล้านบาทน้ี เป็นส่วนหน่ึงของรายการ การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (Remeasurements of the net defined benefit liability (asset)) ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยกจิการรับรู้รายการดังกล่าวทนัทใีนก าไรสะสม (ดูหมายเหตุในตัวอย่างที่ 10) 

 

ตวัอย่างที่ 12 - ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - การค านวณดอกเบี้ ยสุทธิจากหนี้ สิน (สินทรพัย)์ 

ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ และก าไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรัพย์) 

ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 

ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับ 4% และมีผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x8 

และ 31 ธนัวาคม 25x8  เทา่กบั 3,000,000 บาท  

สินทรพัยโ์ครงการ (Plan assets) 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (The fair value of plan assets) ณ วันที่ 

1 มกราคม 25x8 
20,000,000.00 

รายได้ดอกเบี้ ยจากสนิทรัพย์โครงการ (Interest income on plan assets)* 800,000.00 

เงินสมทบเข้าโครงการ (Contributions to the plan) 1,000,000.00 

เงินจ่ายช าระจากโครงการ (Payments from the plan) (1,500,000.00) 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่คาดไว้ (Expected fair value of plan 

assets) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x8 
20,300,000.00 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (The fair value of plan assets) ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25x8 
21,000,000.00 

ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์ก่ าหนดไวสุ้ทธิ 

(Gain from remeasurements of the net defined benefit liability (asset)) 
700,000.00 
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มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

(The present value of the defined benefit obligation) 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ (The 

present value of the defined benefit obligation) ณ วันที่ 1 มกราคม 25x8 

    

15,000,000.00  

ต้นทุนบริการปัจจุบัน (Current service cost)      1,350,000.00  

ต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (Interest cost on 

the defined benefit obligation)* 
        600,000.00  

เงินจ่ายช าระจากโครงการ (Payments from the plan) (1,500,000.00) 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ที่คาดไว้ 

(Expected the present value of the defined benefit obligation) ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25x8 

   15,450,000.00  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ (The 

present value of the defined benefit obligation) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x8 
   16,000,000.00  

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนดไว้

สุทธิ (Loss from remeasurements of the net defined benefit liability (asset)): 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial loss) 

      550,000.00  

 

 

ผลกระทบของเพดานของสินทรพัย ์(The effect of the asset ceiling) 

ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (The effect of the asset ceiling) ณ 

วันที่ 1 มกราคม 25x8 
(3,000,000.00) 

ดอกเบ้ียจากผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์  (Interest on the effect of 

the asset ceiling)  
(120,000.00) 

ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ที่คาดไว้ (Expected effect of the asset 

ceiling) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x8 
(3,120,000.00) 

ผลกระทบของเพดานของสินทรัพย์ (The effect of the asset ceiling) ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม 25x8 
(3,000,000.00) 

ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของหนี้ สิน (สินทรพัย)์ ผลประโยชนที์่ก าหนด

ไวสุ้ทธิ (Gain from remeasurements of the net defined benefit liability 

(asset)) 

      120,000.00  

 

ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ = +800,000 - 600,000 - 

120,000 = 80,000 (Cr.) 

ก าไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ = +700,000 - 

550,000 + 120,000 = 270,000 (Cr.) 
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*ค านึงเฉพาะยอดต้นงวด เพ่ือลดความซับซ้อนในการแสดงการค านวณเพ่ือเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน ทั้งน้ีใน

ประเด็นดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆในหน้ีสิน 

(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิระหว่างงวดที่เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ 

การน าเสนอข้อมูล 

 การหักกลบสนิทรัพย์ของโครงการหน่ึงกบัหน้ีสนิของอกีโครงการหน่ึงจะท าได้กต่็อเมื่อ 

 กจิการมีสทิธทิี่จะบังคับได้ตามกฎหมายที่จะใช้ส่วนเกินดุลในโครงการหน่ึงไปช าระภาระผูกพันอีก

โครงการหน่ึง และ 

 กจิการมีเจตนาที่จะช าระภาระผูกพันตามที่แสดงด้วยยอดสุทธิ หรือจะรับรู้ส่วนเกินดุลในโครงการ

หน่ึงและช าระภาระผูกพันตามโครงการอื่นในเวลาเดียวกนั 

นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ระบุถึง 

 การแยกส่วนของสนิทรัพย์และหน้ีสนิประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่เกดิข้ึนจากผลประโยชน์

หลังออกจากงาน 

 วิธกีารแสดงต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบ้ียสทุธจิากหน้ีสนิ (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนด

ไว้สทุธใินก าไรขาดทุน 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

 อธบิายลักษณะของโครงการผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

o ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะของโครงการผลประโยชน์ 

 ลักษณะของผลประโยชน์ที่จัดหาโดยโครงการ 

 ค าอธบิายเกี่ยวกบักรอบระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานของโครงการ 

 ค าอธบิายเกี่ยวกบัความรับผิดชอบอื่นๆ ของกจิการในการก ากบัดูแลโครงการ 

o ค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการที่มีต่อกิจการ โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงที่ไม่ปกติ 

ความเสี่ยงเฉพาะกิจการ หรือความเสี่ยงเฉพาะโครงการ และความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่ 

มีนัยส าคัญ 

o ค าอธิบายของการแก้ไขใดๆ ของโครงการ การลดขนาดโครงการลงและการจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ 

 ระบุและอธบิายจ านวนในงบการเงินที่เกดิจากโครงการผลประโยชน์ 

o กจิการต้องเปิดเผยการกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและยอดคงเหลือปลายงวดส าหรับรายการ

ต่อไปนี้  (ถ้าสามารถปฏบัิติได้) 

 หน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิโดยแยกแสดงการกระทบยอดส าหรับ 

o สนิทรัพย์โครงการ 
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o มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

o ผลกระทบของเพดานของสนิทรัพย์ 

 สทิธทิี่จะได้รับชดเชย กจิการต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิที่จะได้รับชดเชยใดๆ

และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

o การกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและยอดคงเหลือปลายงวด โดยต้องแสดงแต่ละรายการดังต่อไปน้ี 

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน 

 รายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

 การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ 

o ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โครงการ ซ่ึงไม่รวมจ านวนที่รวมไว้อยู่ในดอกเบ้ีย 

o ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจาก

การเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  

o ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 

หมายเหตุ: ในทางปฏิบัติ เมื่อมีผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย อาจมีรายการผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (Experience 

adjustments) อกีด้วย 

o การเปล่ียนแปลงในผลกระทบของการจ ากัดสินทรัพย์ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สุทธิ

ถึงเพดานของสนิทรัพย์ โดยไม่รวมจ านวนที่อยู่ในดอกเบ้ีย  

 ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรและขาดทุนที่เกดิข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์  

 ผลของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 การสมทบเงินเข้าโครงการ  

 การจ่ายช าระเงินจากโครงการ  

 ผลกระทบของการรวมธุรกจิและการจ าหน่ายธุรกจิ 

o กิจการต้องแยกแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการตามประเภทของลักษณะและ 

ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยแบ่งระดับย่อยของสินทรัพย์แต่ละ

โครงการเป็นส่วนที่มีราคาตลาดอ้างองิในตลาดซ้ือขายคล่อง และส่วนที่ไม่มีราคาตลาด 

o กจิการต้องเปิดเผยข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นค่า

สัมบูรณ์ หากกิจการเปิดเผยยอดรวมส าหรับกลุ่มของโครงการ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวในรูปแบบค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนักหรือในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่กว้างเกนิไป (narrow range) 

 อธิบายผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนเงิน ระยะเวลาและความไม่

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ โดยกจิการต้องเปิดเผย 

o การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการแสดงให้เหน็ว่าภาระผูกพันตามโครงการ
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ผลประโยชน์จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันนั้นอย่างไร 

 

ตวัอย่างที ่13 - การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติหลักต่อ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x8 มีรายละเอยีดดังน้ี 

   หน่วย : ล้านบาท 

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

     

อตัราคิดลด  xxx xxx xxx xxx 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  xxx xxx xxx xxx 

หมายเหตุ: การเพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เป็นช่วงการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ของกิจการที่ยกตัวอย่าง ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 25x8 เทา่นั้น ทั้งน้ีช่วงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวของแต่ละกจิการอาจแตกต่างกนัออกไป 

o วิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และข้อจ ากัดของวิธีการ

ดังกล่าว 

o การเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนส าหรับวิธีการและข้อสมมติที่ใช้จัดท าการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหว และเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

o ความคาดหวังการจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการส าหรับรอบระยะเวลารายงานประจ าปีถัดไป 

o ข้อมูลเกี่ยวกบัรายละเอยีดการครบก าหนดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายตัวของระยะเวลาของการจ่ายช าระผลประโยชน์ เช่น 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ (Maturity analysis of the 

benefit payments) 
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ตวัอย่างที ่14 - การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน ์ 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x8 มีรายละเอยีดดังน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภายใน 1 ปี xxx xxx 

มากกว่า 1ปี - 5 ปี xxx    xxx 

เกนิกว่า 5 ปี xxx xxx 

รวม xxx xxx 

 

หมายเหตุ: กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดช่วงของระยะเวลาของการวิเคราะห์การครบก าหนดของ

การจ่ายช าระผลประโยชน์  เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีฯ ไม่ได้ก าหนดช่วงของระยะเวลาในการวิเคราะห์ไว้

อย่างเฉพาะเจาะจง   

 เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  

o ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

 รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันที่ มีกับโครงการผลประโยชน์ของ

พนักงานหลังออกจากงาน และ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับผู้บริหารส าคัญ  

o ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  

 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

รูปแบบของผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่างๆ ดังต่อไปน้ี (หากไม่ได้คาดว่าจะจ่าย

ช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือน หลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนักงานได้ให้บริการที่

เกี่ยวข้อง) การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จากการท างานเป็นระยะ

เวลานาน (เช่น การแจกทองค า หรือแหวนเพชร เม่ือท างานครบจ านวนปีที่ก  าหนด) ผลประโยชน์ที่จ่าย

จากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และผลตอบแทนที่รอจ่าย เป็นต้น  
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 การรับรู้และวัดมูลค่าส่วนเกนิหรือส่วนขาดในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ต้อง

ถือปฏิบัติตามหัวข้อ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการ

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ 

 นอกจากน้ีกิจการต้องรับรู้ยอดสุทธิของจ านวนดังต่อไปน้ีส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงานในก าไรหรือขาดทุน (เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นจะก าหนดหรืออนุญาตให้

รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ได้) 

 ต้นทุนบริการ  

 ดอกเบ้ียสทุธจิากหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิและ 

 การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ

ตวัอย่างที ่15 - ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial 

gains and losses) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 บริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการแจกทองค าเมื่อพนักงานมี

อายุงานตามที่ก  าหนด (ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน) จ านวน  3 ล้านบาท ซ่ึงค านวณขึ้ นบน

สมมติฐานอตัราคิดลดซ่ึงอ้างองิหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอนัดับอยู่ในระดับดี ที่ 4%  

อย่างไรกด็ี ในช่วงปี 25x4 อัตราดอกเบ้ียตราสารหน้ีโดยทั่วไปมีอัตราลดต ่าลงอย่างมาก ดังน้ันจึงค านวณ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ใหม่ โดยอ้างอิงอัตราดอกเบ้ียที่เป็นปัจจุบัน ปรากฏ

ว่าอตัราคิดลดที่เหมาะสมอตัราใหม่คือ 3% จึงท าให้เกิดการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติที่ใช้ใน

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial assumptions) จ านวน 0.5 ล้านบาท  

ดังน้ันบริษัทจึงต้องรับรู้จ านวนดังกล่าวในก าไรขาดทุน เป็นส่วนหน่ึงของรายการการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน 

(สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ(Remeasurements of the net defined benefit liability (asset))  

 

ทั้งน้ีการรับรู้รายการดังกล่าวแม้ว่าจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 10 แต่เน่ืองจากกรณีน้ี

เป็นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ขณะที่ตัวอย่างที่ 10 เป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน จึงท า

ให้การรับรู้รายการดังกล่าวแตกต่างไปจากตัวอย่างที่ 10 ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 การเปิดเผยขอ้มูล 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของพนักงานอย่างเจาะจง แต่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น  



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560)  (คู่มืออธบิาย TAS 19) หน้า 18 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารส าคัญ 

 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

รูปแบบของผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างพนักงานหรือการ

ตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอผลประโยชน์เพ่ือแลกเปล่ียนกับการเลิกจ้าง โดยผลประโยชน์

เมื่อเลิกจ้างไม่รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผลมาจากการเลิกจ้างงานตามค าร้องขอของพนักงาน

โดยไม่มีข้อเสนอของกจิการ หรือเป็นผลมาจากข้อก าหนดของการเกษียณอายุตามปกติ นอกจากน้ีรูปแบบ

โดยปกติของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะจ่ายออกไปเป็นเงินก้อนทั้งจ านวน แต่บางคร้ังจะรวมถึง การให้

ผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นเพ่ิมเติม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านโครงการผลประโยชน์ของ

พนักงาน และเงินเดือนที่จ่ายจนกระทั่งสิ้ นสุดระยะเวลาที่ก  าหนด หากพนักงานไม่ได้ให้บริการที่ให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือกิจการอีกต่อไป ทั้งน้ีผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นไปตามเง่ือนไขของ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะเป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างหากเป็นผลมาจากทั้งการตัดสินใจของ

กจิการที่จะเลิกจ้างพนักงาน และไม่มีเง่ือนไขของการให้บริการในอนาคต 

ตวัอย่างที ่16 - การพจิารณาว่าเป็นผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้งหรือไม่ 

บริษัทจัดท าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดให้แก่พนักงานผู้มีอายุ ตั้งแต่ 55-57 ปี ให้ผลตอบแทน

เพ่ิมเติมจากผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามปกติเป็นเงินเดือนอกี 12 เดือน จ่าย ณ วันที่เกษียณอายุก่อน

ก าหนด ข้อตกลงดังกล่าวก าหนดให้พนักงานต้องเกษียณอายุเมื่อครบก าหนด 2 ปีนับตั้งแต่วันเข้าร่วม

โครงการ ทั้งน้ีในช่วงเวลา 2 ปีดังกล่าว พนักงานต้องท างานให้กบับริษัทตามปกติ 

ในกรณีน้ี ช่วงเวลา 2 ปีที่พนักงานต้องท างานให้กับบริษัทตามปกติ ถือเป็นเง่ือนไขการให้บริการของ

พนักงานแก่บริษัทในอนาคต ดังน้ันผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมดังกล่าว (เงินเดือน 12 เดือนที่ให้เม่ือ

เกษียณอายุก่อนก าหนด) จึงเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน ไม่ใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ดังน้ันบริษัท

จะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายและหน้ีสนิในส่วนดังกล่าวตามข้อก าหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

การรบัรูร้ายการ 

กจิการต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหน่ึงต่อไปน้ีเกดิขึ้นก่อน  

 เมื่อกจิการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อกีต่อไป 

o ส าหรับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างค้างจ่ายที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของพนักงาน กิจการจะ

ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเมื่อวันใดวันหน่ึงต่อไปน้ีเกดิก่อน 

 เมื่อพนักงานยอมรับข้อเสนอน้ัน และ 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560)  (คู่มืออธบิาย TAS 19) หน้า 19 

 เม่ือมีข้อจ ากัดต่อความสามารถของกิจการที่จะยกเลิกข้อเสนอที่มีผลบังคับใช้ ซ่ึงจะ

เกดิขึ้นเมื่อข้อเสนอได้จัดท าขึ้นโดยมีข้อจ ากดัอยู่ในระยะเวลาของการให้ข้อเสนอ  

o ส าหรับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างค้างจ่ายที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการ กิจการจะไม่

สามารถยกเลิกข้อเสนอได้อกีต่อไปหากกจิการมีการสื่อสารต่อพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการเลิกจ้างพนักงาน โดยเข้าหลักเกณฑท์ั้งหมดดังต่อไปนี้  

 มีการด าเนินการที่จ าเป็นที่บ่งช้ีว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในโครงการที่จะ

จัดท าขึ้น 

 โครงการมีการระบุจ านวนของพนักงานที่จะเลิกจ้าง ประเภทงาน หรือหน้าที่งาน และสถานที่

ท  างาน (โครงการไม่จ าเป็นต้องระบุถึงพนักงานแต่ละคน) และวันที่คาดว่าจะเสรจ็สิ้น 

 โครงการได้ก าหนดรายละเอียดผลประโยชน์เมื่อเ ลิกจ้างให้กับพนักงานเพียงพอที่

พนักงานจะสามารถก าหนดประเภทและจ านวนเงินของผลประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือมี 

การเลิกจ้างงาน 

 เม่ือกจิการรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน และเกี่ยวข้องกับการจ่าย

ช าระผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

การวดัมูลค่า 

กิจการต้องวัดมูลค่าของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเมื่อรับรู้รายการเร่ิมแรก และต้องวัดมูลค่าและ

รับรู้การเปล่ียนแปลงในภายหลังตามลักษณะของผลประโยชน์ของพนักงาน ดังน้ี 

 หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นส่วนเพ่ิมของผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้องปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างคาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานประจ าปีที่มีการรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานประจ าปี กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ตวัอย่างที ่17 - การวดัมูลค่าและรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในภายหลงัของผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

ในปี 25x1 บริษัทได้ให้ข้อเสนอแก่พนักงานที่มีอายุ 58 ปี ให้เกษียณอายุก่อนก าหนดทันทีในปี 25x1 

ส่วนหน่ึงของข้อเสนอก าหนดว่าจะให้ผลประโยชน์ส าหรับค่ารักษาพยาบาลภายหลังอายุ 60 ปี ในวงเงิน    

ปีละ 50,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี มีพนักงานจ านวนหน่ึงตอบรับข้อเสนอและบริษัทไม่สามารถยกเลิก

ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างได้อกี 

ดังน้ันบริษัทจะต้องวัดมูลค่าและรับรู้การเปล่ียนแปลงในภายหลังของภาระผูกพันค่ารักษาพยาบาล 

ดังกล่าวตามข้อก าหนดของผลประโยชน์หลังออกจากงาน เน่ืองจากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างดังกล่าวเป็น

ส่วนเพ่ิมของผลประโยชน์หลังออกจากงาน 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 12 เมษายน 2560)  (คู่มืออธบิาย TAS 19) หน้า 20 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง

อย่างเจาะจง แต่กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารส าคัญ 
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คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


