
สาเหตุแห่งความฉงนเกิดเนื่องจาก

1  บางบริษัทไม่ก�าหนดอายกุารพ้นสภาพการจ้างงานเฉกเช่นบรษัิทอ่ืน ๆ  
เรียกว่าหากพนักงานยังสามารถแบกร่างมาท�างานไหว ก็มาให้ 
ได้เถอะ ดีกว่าอยู่เปล่า ๆ ไปวัน ๆ เมื่อไม่มีพนักงานเกษียณอายุ กล่าว
คอื พนักงานต้องเขยีนจดหมาย 
ลาออกด้วยตนเอง นายจ้าง
จ�าเป็นต้องจ่ายเงินหรือไม่

2  บางบริษัทมีพนักงาน
จ�านวนน้อย ตัวเลขที่ประมาณ
เทยีบแล้ว บริษัท (เถยีง) อ้างว่า
ไม ่มีสาระส�าคัญ บริษัทยัง 
สามารถจ ่ ายผลประโยชน ์ 
หลงัออกจากงาน จะขออนญุาต 
( ไม่ทราบว่าใครต้องอนญุาต ... 
ผู้สอบบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค ้า หรือ. . . ) ไม ่บันทึก
รายการนี้ได้ไหม

3  บางบริษัทด�าเนินการ 
มาไม่กี่ปี ไม่มีประสบการณ์
พอที่ จะประมาณให ้ ได ้ ว ่ า 
จะมีใครอดทนอยู่จนเกษียณ
อายแุละได้รับผลประโยชน์บ้าง 
ยากยิ่งนัก

4  นายจ้างท้อใจกับนักศึกษาจบใหม่ ผู ้บริหารระดับสูงบางท่าน 
ไม่ได้ดูแลงานบุคลากร ไม่ทราบว่าพนักงานใหม่ ซึ่งได้รับความรู้ร่วมสมัย 
กลับเลื่อนเวลาเริ่มงาน ลาออกอย่างรวดเร็ว (บางคนเพิ่งเข้าท�างาน 
เมือ่วาน วนัรุง่ขึน้กโ็กยแนบไปทีอ่ืน่ เรยีกว่างานไหนให้ดกีว่า ก็ไปท�าอนันัน้
แหละ) งานบคุลากรเลยตดัสนิใจจ้างจดัหาบรกิารภายนอก outsourcing 

ค�าถามส�าคัญคือต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานจ้างจัดหาด้วยหรือไม่
บริษัทส่วนใหญ่จึงไม่รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ค�าถาม 4 ข้อข้างต้นนี้เชื่อมโยง (ที่จริงแล้วคือกระทบแต ่

ไม่อยากใช้ค�ารุนแรง) กับวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิส�าหรบั
กิ จ ก า ร ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ 
ขนาดย่อม หรอื TFRS for SMEs 
ทีเ่คยเหลอืบดแูละ (สบัดบ็อบ) 
เมินเฉยเรื่องนี้มาตลอด เพราะ
ในป ีหน ้าโน ้น 2561 สภา
วิชาชีพบัญชี เห็นสมควรท่ีจะ
ยกเลิก TFRS for NPAEs และ
ประกาศใช้ TFRS for SMEs ซึง่
ได้ระบุข้อก�าหนดเกีย่วกบัเรือ่ง
นี้ ไว ้ แตกต่างจากที่กิจการ 
เคยเลือกด�าเนินการได้ตามท่ี 
TFRS for NPAEs ก�าหนดว่า
เป็นประมาณการที่ดีที่สุด

 ในบทความส่วนแรกนี ้
ผูเ้ขยีนประเมนิจากบรรยากาศ
การสัมมนาท�าความเข ้าใจ 
เชิ ง ลึกมาตรฐานเมื่ อ วั นที่ 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

(ท่านผู้มาร่วมสัมมนาถือว่ามาท�าประโยชน์ให้ประเทศเพราะมารับข้อมูล
และมาเป็นผู้ให้ความรู้ด้วย ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้) ประกอบกับ
ค�าถามจากนักศึกษา หน่วยงานก�ากับดูแล ผู้สอบบัญชี และโลกสังคม
ออนไลน์ ขอไขข้อข้องใจในคลับ FAP ดังนี้

ไขปัญหา?  

บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน

TFRS for SMEs

 แล้ววันน้ีกม็าถงึ.. เม่ือปี 2554 มีการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรบักจิการ NPAEs 

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมเคยอยู่ท่ามกลางความสับสน เพราะบริษัทเหล่าน้ันไม่แน่ใจว่า ถ้าบริษัท 

ไม่ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานฯ เพื่อประมาณภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีบริษัท 

ต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อวันท่ีในอนาคตท่ีพนักงานเกษียณอายุ บริษัทจะถือว่าปฏิบัติผิดหลักการบัญชี 

หรือไม่ (เกิดอาการวิตกโดยไร้เหตุผล)
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 หลกัการของผลประโยชน์หลงัออกจากงานคอื นายจ้างจ่ายให้แล้ว 
พนักงานต้องไม่มาท�างานอีก (มาตรฐานการบัญชี เรียกย่อว่า TAS) 
เห็นว่า ถ้ายังกลับมาท�างานอีก ผลประโยชน์นี้จัดเป็นผลประโยชน์ระยะ
ยาวอืน่ ไม่ใช่ผลประโยชน์หลงัออกจากงานอย่างทีห่ลายท่านเข้าใจกนั

 เร่ืองง่ายของผลประโยชน์หลงัออกจากงานคอื โครงการสมทบเงนิ 
ง่ายมากส�าหรับนายจ้าง เพราะนายจ้างจ่ายให้แล้วหมดหน้าที่ไม่มี 
ความเสี่ยง ลูกจ้างไปเส่ียงชะตากรรมกันเองตอนเกษียณก็แล้วกัน 
แถมลงบญัชง่ีาย ๆ  ไม่เกีย่วกบัคณติศาสตร์ประกนัภยั (พดูแล้วอย่าพดูซ�า้ 
เดี๋ยวแก่)

 ในส่วนของโครงการผลประโยชน์นี้ต่างหาก ที่ล�าบากผู้ประกอบ
การให้ท�าความเข้าใจ ค�าถาม 4 ข้อข้างต้น เก่ียวข้องกับผลประโยชน ์
ที่นายจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอจ่ายให้พนักงาน เพราะความเสี่ยงทั้งเชิง
สถิติ เช่น 1 พนักงานจะอยู่รอดหรือไม่ (ไม่เสียชีวิตไปเสียก่อนหรือไม่ชิง
ลาออกก่อนรบัผลประโยชน์ มใิช่หมายถงึบรษิทัลวงมาให้ท�างานหนกัจน
ทนอยู่ไม่ได้) 2 พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานอาวุโสหรือรับเด็กใหม่
เสมอ (อตัราส่วนสมาชกิทีม่สิีทธิ)์ เรยีกว่า ข้อสมมตด้ิานประชากรศาสตร์ 
กบั อตัราคดิลด ใช้หุ้นกู้เอกชนชัน้ดทีีล่งทนุได้ (อนัดบัความน่าเชือ่ถอื AA 
เครดิต อาจารย์สุทีม ภัทรมาลัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ในตลาดที่
มีสภาพคล่องซึ่งตลาดตราสารหนี้บ้านเราไม่มีกลไกก�ากับการซื้อขาย 
/ปั่นราคา จึงไม่เข้าเงื่อนไข และต้องใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลใน
กรณีนี้ไปแทน ในส่วนของสินทรัพย์ที่มีไว้จ่ายผลประโยชน์ กรณี TFRS 
for SMEs กล่าวไว้แตกต่าง จาก TAS 19 ย�้า แตกต่างกัน โดยใน TFRS 
for SMEs ใช้แนวคิด ดั้งเดิมมาก โดยให้บันทึกผลตอบแทนที่คาดไว้ของ
สินทรัพย์ของโครงการ ในประเทศไทยส่วนมากเป็นการซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงาน แต่มักไม่มีสินทรัพย์
ประเภทอื่นใดเฉกเช่นในต่างประเทศ 

ผู้เขียนขอย้อนมาตอบค�าถามอีกครั้ง!!
1   ถ้าบรษัิทท�าสญัญาจ้างโดยไม่ก�าหนดอายเุกษยีณ และก่อนหน้านี้ 

คนทีเ่กษยีณอายลุ้วนแต่ส่งจดหมายลาออกไป (ชาตนิีท่ี้รกั...เราคงรกักนั
ไม่ได้) และไม่มกี�ำหนดนโยบำยกำรเกษยีณอำยขุองพนกังำนว่ำจะจ่ำย
ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ บริษัทไม่ต้องเสียเวลาจัดท�าประมาณการ
หนีส้นิและบนัทกึผลประโยชน์ของพนกังานทีเ่กีย่วข้อง เพราะบรษิทัไม่มี
ภาระผูกพันต้องจ่ายค่าตอบแทนตามโครงการผลประโยชน์ (บันทึกไป 
จะผิดหลักการของกรอบแนวคิดทางบัญชีอย ่างให ้อภัยไม ่ ได ้ 
เรียกว่าภาระผูกพันไม่มีอยู่ แต่เผลอใจไปยอมรับว่ามีภาระผูกพันเสีย
อย่างงั้น เหนื่อยแล้วยังท�าผิด เปลืองเวลาหาเงินครับ) แต่อย่าชะล่าใจไป 
เกิดนายจ้างที่ไหนใจดีเอาเงินบริษัทให้ติดไม้ติดมือไปด้วยก่อนไป กรณี
อย่างน้ีกต้็องจัดท�าประมาณการหนีส้นิในงบการเงนิด้วย เพราะถอืว่าเป็น

ภาระผูกพันจากการอนุมานได้ว่าสุดท้ายถึงจะไม่มีเขียนนโยบายไว้แต่ก็
ยังให้นิด ๆ หน่อย ๆ อยู่ดี

2   บริษัทมีพนักงานจ�านวนน้อย แต่หากบริษัทก�าหนดอายุเกษียณ 
หมายความว่า น้อยแต่ยังมีพนักงานที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการนี้ 
เพราะฉะนั้นบริษัทต้องก�าหนดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์ขึ้นเสมอ 
บรษิทัจะต้องบนัทกึบญัชหีรอืไม่ สดุแท้แต่ความมีสาระส�าคญัของรายการ 
งุบงิบไม่ยอมบันทึก ผู้สอบบัญชีจะพลอยล�าบาก ติดหลังแหไปด้วย 
ไม่ได้ตรวจสอบให้ครบ ความมีสาระส�าคัญของรายการนี่ก็สอนกัน 
ไม่ได้ เป็นศาสตร์ และเป็นศิลป์ในเวลาเดียวกันที่ถ่ายทอดกันล�าบาก 
ไม่เหมือน DNA ว่างั้น

3   บริษัทเปิดด�าเนินการไม่นาน ยังไม่เคยจ่ายเงินเกษียณให้ใคร 
เลยคดิว่า ไม่ประมาณหนีส้นิเลยได้หรอืไม่ การท�าอย่างนีร้ะวงั 3 ประเดน็ 
1) บริษัทไม่ประมาณหนี้สิน เหอ เหอ น่าขบขัน เป็นหนี้เขาแต่ไม่บอก
เจ้าหนี้ เจตนาไม่สุจริต คิดผิดคิดใหม่นะ 2) บริษัทควรคิดว่า กิจการเรา
ต้องขยาย รอถึงวันนั้น หนี้สินบานพอกพูน รับยากกว่าหน้ีท่ีประมาณ
ตั้งแต่วันนี้ 3) คนอ่านงบการเงินอาจเข้าใจผิดว่า บริษัทไม่มีภาระผูกพัน 
คู่แข่งก�าไรน้อยกว่าบริษัทเพราะยอมจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ไปท�างาน 
ค้าขายกับคู่แข่งดีกว่า ค้าขายกับพวกเขี้ยวลากดิน

4   ปกติ บริษัทจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานประจ�า ลูกจ้างที่มาจาก
การ outsource ไม่ต้องจ่าย ข้อสังเกตคือถ้างานในความรับผิดชอบของ
พนกังานจ้างจดัหาภายนอกนีเ้หมอืนกบัพนกังานประจ�า จ้างท�างานนีม้า
ต่อเนื่องจนครบอายุเกษียณเหมือนพนักงานในบริษัท บริษัทต้องหา
เหตุผลที่เหมาะสมไว้อธิบายว่า ท�าไมจึงไม่จ่ายค่าตอบแทนนี้ให้คนท่ีท�า
หน้าทีเ่หมอืนพนกังานของตวัเอง ท�าแบบนีล้งคอไปได้ยงัไง ขอถามหน่อย 
(ไม่ได้ถามผู้อ่านนะ ถามหน่อย ถ้าไม่ใช่หน่อย อย่าเดือดร้อน)

 วันน้ีเริ่มต้นทบทวนผลประโยชน์ที่บริษัทต้องจ่ายให้พนักงาน 
เวลาพนักงานเกษียณอายุได้แล้ว อย่าลืม รอถึงปี 2562 เฉย ๆ  (สภาฯ
ใจดี๊ดี ผ่อนผันให้อีก 1 ปี) ก็จะท�างานไม่ทัน ต้องหาแนวปฏิบัติท่ี 
เหมาะสมไว้ด้วย วนัน้ีอาจารย์ปัญญาขอกราบลาก่อน จนกว่าจะพบกนั
ในตอนต่อไปตามค�าเรยีกร้อง (ไม่เรยีกร้องกจ็ะกลบัมาอยูด่)ี การค�านวณ
ผลประโยชน์คณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างง่าย ขอให้โชคดี..

โดย... ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
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