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ตวัอย่างเพือ่ประกอบความเขา้ใจเกี่ยวกบั 

การบนัทึกบญัชีประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 

ที่มา 

ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับหนังสือหารือจ านวนมากเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly 

Accountable Entities) เช่น จะต้องพิจารณาตั้งประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับต้นทุนบริการที่ยังไม่

รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เกิดขึ้ นก่อนปี 2554 

และต้องปรับปรงุงบการเงนิย้อนหลังหรือไม่ หากต้องปรับงบการเงินย้อนหลังส าหรับค่าใช้จ่ายพนักงานในอดีต (ต้นทุน

บริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) 

การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง จะมีทางเลือกเพิ่มเติมนอกจากวิธีปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังหรือไม่  จะถือมูลค่า

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่วัดโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) เป็นจ านวนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีที่สุดตามย่อ

หน้าที่ 311 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิได้หรือไม่ ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอย่างไรจึงจะถือได้ว่าเป็นจ านวน

ประมาณการที่ดทีี่สดุ  

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดท าตัวอย่างการค านวณและการบันทึกบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเผยแพร่เพื่อประกอบความเข้าใจ และประกอบการพิจารณาในทางปฏิบัต ิ 

โดยตวัอย่างที่จดัท าขึ้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาปัญหาในทางปฏบิัต ิและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของ

ผู้ปฏบิัตแิละผู้สอบบัญชีตลอดจนหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตวัอย่างดงักล่าวเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการน าไป

ปฏบิัตเิพื่อบันทกึบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2554 ย่อหน้าที่ 391 ส าหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ระบุว่า “ให้กจิการรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ โดยการปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุ

จ านวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้ นในแต่รอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ ให้ใช้วธิเีปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไป” 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัการบันทกึบัญชีประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

1. ในอดีตไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการไม่เคย

พิจารณาตั้งประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนั้นเมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้ครั้งแรก กิจการจะต้องพิจารณาตั้งประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์

พนักงานก่อนปี 2554 และพิจารณาปรับปรงุงบการเงนิย้อนหลังหรือไม่ 
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คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้ครั้งแรก กิจการจะต้องตั้งประมาณการ

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงานก่อนปี 2554 และพิจารณาปรับปรงุงบการเงนิย้อนหลัง 

2. ในกรณทีี่น ามาตรฐานการการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะมาใช้ครั้งแรก และ

จะต้องพิจารณาปรับงบการเงนิย้อนหลังส าหรับค่าใช้จ่ายพนักงานในอดีต (ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง จะมี

ทางเลือกเพิ่มเตมินอกจากวธิปีรับปรงุงบการเงินย้อนหลังหรือไม่ (กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมี 4 ทางเลือกส าหรับ

การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ครั้งแรก) 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์

ของพนักงาน” นั้น มีทางเลือกส าหรับวิธีปฏิบัติในช่วงของการเปลี่ยนแปลงไว้ 4 ทางเลือก ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะในกรณีที่กิจการน ามาตรฐานการการรายงานทางการเงินที่ได้รับการจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบมาใช้เป็นครั้งแรก ดังนั้น จึงควรมีทางเลือกส าหรับการปฏิบัติในช่วงของการ

เปลี่ยนแปลง 4 ทางเลือก ให้กบักจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะเช่นกนั ดงันี้  

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 
กิจการที่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ 

กิจการที่ไม่มีส่วน

ไดเ้สียสาธารณะ 
หมายเหต ุ

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี x x ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 

29/2554 เรื่อง ค าอธิบายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะ 

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

x - ทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะ  

ปรับกบัก าไรสะสม ณ วันต้นงวด

ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 

x - ทางเลือกเพ่ิมเติมส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะ 

ใช้วธิปีรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง x x ตามมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

 

3. กรณีที่กิจการเคยรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานไว้บางส่วน ก่อนที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะมีผลบังคบัใช้ กจิการต้องท าอย่างไร 

3.1 หากประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ค านวณได้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานปัจจุบันสูงกว่าประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ค านวณได้ในรอบบัญชีก่อน 

กจิการสามารถเลือกใช้เลือกทางตามที่กล่าวไว้ในข้อที่ 2 

3.2 หากประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ค านวณได้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานปัจจุบันต ่ากว่าประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ค านวณได้ในรอบบัญชีก่อน  

ให้กิจการกลับรายการประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานและรับรู้ เป็นรายได้ในงบก าไร

ขาดทุน พร้อมทั้งเปิดเผยจ านวนเงนิของการกลับรายการในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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4. ในกรณีที่กิจการเลือกจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่แล้ว กิจการต้องแสดงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ

พนักงานหลังออกจากงานอย่างไร 

4.1 ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นๆ ให้กิจการแสดงรายการ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิค้าคงเหลือตามย่อหน้าที่ 89  

4.2 ในกรณีที่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของสินค้า ให้กิจการแสดงรายการค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการขาย หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยพิจารณาถึง

หน้าที่ที่พนักงานได้ให้บริการ 

5. หากบริษัทใหญ่ในต่างประเทศระบุให้บริษัทย่อยวดัมูลค่าประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก

จากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยมีการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัเพื่อค านวณหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน หากบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะส าหรับงบการเงนิตามกฎหมาย (Statutory Financial Statements) 

5.1 บริษัทย่อยจะถือมูลค่าประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ที่วัดโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เป็นจ านวนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีที่สุดตามย่อหน้าที่ 

311 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัข้อสมมตหิลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

เช่น อตัราคดิลดอตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน อตัราการเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือนที่คาดไว้ และข้อสมมติในการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นๆ ที่ เป็นสาระส าคัญที่น ามาใช้) ได้หรือไม่ (เนื่องจากย่อหน้าที่  312 ระบุว่า  
“หากกิจการประสงค์จะรับรู้ ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ให้กิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น

อย่างสม ่าเสมอ” 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ คอื การประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ได้อย่างน่าเช่ือถอืโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป ดังน้ัน หากบริษัทย่อยที่จัดท างบการเงินตามกฎหมายโดยวัดมูลค่า

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโดยใช้วธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กพ็ิจารณาได้

ว่าเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง นอกจากน้ี หากกิจการไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 19 ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ กส็ามารถกระท าได้ 

5.2 หากบริษัทใหญ่รับรู้ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยัไปยังก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น และบริษัทย่อยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แต่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะบทที่ 4 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน วรรคที่ 31.2 ระบุให้

กจิการจัดท างบก าไรขาดทุน เพื่อแสดงถงึผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับงวด ดังนั้น กิจการจะต้องรับรู้ผลก าไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยัไปยังงบก าไรขาดทุนหรือไปยังส่วนของเจ้าของ   

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่า หากกิจการถือว่าการประมาณการหนี้ สิน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่วัดโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นจ านวนประมาณการ

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีที่สุดตามย่อหน้าที่ 311 แล้ว ให้กิจการรับรู้ ผลก าไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดในงบก าไรขาดทุน 
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5.3 กรณีที่กิจการให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยค านวณผลประโยชน์พนักงาน กิจการจะเลือกรับรู้ผลก าไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วธิขีอบเขตได้หรือไม่ 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเหน็ว่า กจิการไม่สามารถเลือกรับรู้ ผลก าไรขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีขอบเขตได้ เนื่องจากกิจการมิได้ใช้ข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน 

หากกิจการถือว่าการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่วัดโดยวิธีคิดลด 

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เป็นจ านวนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีที่สุดตามย่อหน้าที่ 311 

แล้ว กจิการต้องรับรู้ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดในงบก าไรขาดทุน  

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีข้อก าหนดให้กิจการรับรู้

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่เป็นไปตามหลักการรับรู้ รายการในย่อหน้าที่ 304 ด้วย

จ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ดงันั้น ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอย่างไรจึงจะถอืได้ว่าเป็นจ านวนประมาณการที่ดทีี่สดุ 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ คือ การที่กิจการสามารถประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของ

พนักงานหลังออกจากงานได้อย่างน่าเช่ือถือโดยไม่มีต้นทุนสูงเกินไป ดังน้ัน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ 

จะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิต่อกิจการเพื่อจ่ายช าระหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

กใ็ห้กจิการประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถงึตวัแปรดงัต่อไปนี้  

1) การเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคต (สมมติว่าเงินเดือนปัจจุบันจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจนกว่าพนักงานปัจจุบันจะได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน) 

2) การให้บริการของพนักงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคต (สมมติว่าการเลิกจ้างพนักงานปัจจุบันและ

พนักงานใหม่เกดิขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน) 

3) การเสียชีวิตของพนักงานปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้ นขณะให้บริการนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

จนถึงวันที่คาดว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน (สมมติว่าพนักงานปัจจุบันทั้งหมด 

จะได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน) 

7. (คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ขอตัดตัวอย่างข้อ 7 เดิม ออก เนื่องจากตวัอย่างไม่

สอดคลอ้งกบัตวัอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบนัทึกบัญชีประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ

พนกังานหลงัออกจากงาน) 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 

ตวัอย่าง 

1) นาย ก เริ่มท างานกบักจิการตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2538  

2) นาย ก ท างานให้กบักจิการเป็นระยะเวลา 15 ปี (จนถงึสิ้นรอบปี 2553)  

3) นาย ก จะเกษียณอายุในอกี 5 ปี ข้างหน้า  

4) กจิการก าหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปี 

5) กจิการก าหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปี ถอืเป็นการเลิกจ้างอย่างหนึ่ง 

6) กิจการต้องจ่ายเงินเป็นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานให้นาย ก ตามอัตราที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน 10 เดอืน 

7) หนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานค านวณขึ้นจากเงนิเดอืนปัจจุบัน 10 เดือน และอัตราการ

หมุนเวยีนของพนักงานได้ดงันี้  
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รอบระยะเวลา

บญัชี 

เงินเดือนปัจจุบนั  

(หน่วย : บาท) 

อตัราการหมุนเวียน

ของพนกังาน 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงั 

ออกจากงาน (หน่วย : บาท) 

2552 10,000 30% 100,000 x 70% x 14/20 = 49,000 

2553 12,000 20% 120,000 x 80% x 15/20 = 72,000 

2554 15,000 10% 150,000 x 90% x 16/20 = 108,000 

2555 20,000 10% 200,000 x 90% x 17/20 = 153,000 

ต้นทุนบริการในปัจจุบันเป็นดงันี้  

รอบระยะเวลาบญัชี ตน้ทุนบริการ (หน่วย : บาท) 

2553 72,000 – 49,000 = 23,000 

2554 108,000 – 72,000 = 36,000 

2555 153,000 – 108,000 = 45,000 

 

การบันทกึรายการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 

ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

ทางเลือกที่ 1 รับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะจ านวน 72,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ทั้งจ านวน 

เดบิต ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

– ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ     72,000 

 เครดติ ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

หลังออกจากงาน       72,000 

 

ทางเลือกที่ 2 รับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสียสาธารณะจ านวน 72,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่น ามาตรฐานการ

บัญชีน้ีมาใช้ (ในตวัอย่างนี้  กจิการเลือกรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี) 

เดบิต ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

– ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ     14,400 

 เครดติ ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

หลังออกจากงาน       14,400 

 

ทางเลือกที่ 3 รับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะจ านวน 72,000 บาท โดยปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 

เดบิต ก าไรสะสม – ต้นรอบบัญชี 2554    72,000 

 เครดติ ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

หลังออกจากงาน       72,000 
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ทางเลือกที่ 4 รับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะจ านวน 72,000 บาท โดยใช้วธิปีรับปรงุงบการเงนิย้อนหลัง 

เดบิต ก าไรสะสม – ต้นรอบบัญชี 2553    49,000 

ก าไรสะสม – ต้นรอบบัญชี 2554    23,000  

 เครดติ ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

หลังออกจากงาน       72,000 

นอกจากนี้  กิจการต้องปรับปรุงงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของรอบบัญชี 2553 ย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่า

กจิการได้รับรู้หนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานมาตั้งแต่ต้น โดยกิจการต้องแสดงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

ของพนักงานหลังออกจากงานในงบก าไรขาดทุนของรอบบัญชี 2553 เป็นจ านวน 23,000 บาท และประมาณการหนี้ สิน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในงบแสดงฐานะการเงนิของรอบบัญชี 2553 เป็นจ านวน 23,000 บาท 

 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

ไม่ว่ากิจการจะใช้ทางเลือกใดในการรับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ การบันทกึต้นทุนบริการในปัจจุบันส าหรับปี 2554 และ 2555 เป็นดงันี้  

ปี 2554 

เดบิต ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  

– ต้นทุนบริการในปัจจุบัน    36,000 

 เครดติ  ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

        หลังออกจากงาน      36,000 

ปี 2555 

เดบิต ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  

– ต้นทุนบริการในปัจจุบัน    45,000 

 เครดติ ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

        หลังออกจากงาน      45,000 

นอกจากนี้  หากกิจการเลือกรับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่น ามาตรฐานการบัญชีน้ี

มาใช้ การบันทกึต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะส าหรับปี 2555-2558 เป็นดงันี้  

เดบิต ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  

– ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ     14,400 

 เครดติ ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 

        หลังออกจากงาน      14,400 


