
ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงานกับกฎหมายใหมส่ำาหรับลูกจ้าง

ต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคร้ังตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในบทความฉบับก่อนนะครับ 

ก่อนอื่นเลยผมขอเท้าความให้กับสมาชิกที่อาจจะไม่ได้ติดตามบทความอันเดิมของฝ่ายมาตรฐานการบัญชี	 โดยผม 

ขอสรุปเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆ	ดังนี้นะครับ	

	 ในปี	2560	ที่ก�าลังจะผ่านไปนี้	 ได้มีกฎหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ส�าหรับลูกจ้างเกิดข้ึนอยู่หลายฉบับที่ม ี

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด	3	ฉบับ	ดังนี้

กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ หลักการที่เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบกับ 

ประมาณการ 

หนี้สินผลประโยชน์ของ

พนักงาน

การรับรู้รายการ 

ของผลกระทบ 

ดังกล่าวตาม

มาตรฐาน

การบัญชีที่

เกี่ยวข้อง

จุดเวลาสำาหรับบันทึก

รายการ 

ของผลกระทบดังกล่าว

1. พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
กฎหมายดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2560

เพิ่มความในมาตรา 118/1 ว่าการ
เกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้าง

ตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำาหนดไว้ให้
ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และในกรณ ี
ที่มิได้มีการตกลงหรือกำาหนดการ

เกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือ
กำาหนดการเกษยีณอายไุวเ้กินกวา่หกสบิ
ปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมี
สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ และให้

นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
ที่เกษียณอายุนั้น 

ประมาณการหนี้สิน
มียอดเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะบริษัทที่ไม่เคย
ตั้งประมาณการหนี้สิน
เนื่องจากคิดว่าไม่ต้อง 
จ่ายเพราะไม่มีนโยบาย
กำาหนดอายุเกษียณเอาไว้

รับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายทันท ี

ในกำาไรหรือ
ขาดทุนเนื่องจาก

เป็นต้นทุน
บริการในอดีต

เนื่องจากกฎหมายฉบับ 
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2560 ดังนั้น บริษัท

ต้องประมาณการภาระ
ผูกพันผลประโยชน์

ของพนักงาน และรับ
รู้รายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน



กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ใหม่

หลักการที่

เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบกับ

ประมาณการหนี้

สินผลประโยชน์

ของพนักงาน

การรับรู้รายการ 

ของผลกระทบ 

ดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้อง

จุดเวลาสำาหรับบันทึกรายการ 

ของผลกระทบดังกล่าว

2.  ตารางมรณะ
ไทย ปี 2560 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2560

ประเทศไทยได้มีการ
ออกตารางมรณะไทย
ตารางใหม่มาทดแทน

ตารางเดิมซึ่งใช ้
มาตั้งแต่ปี 2551

ประมาณการ 
หน้ีสินมียอดเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากตาราง
มรณะไทยใหม่

นั้นแสดงให้เห็นว่า
อายุขัยของคนเรา

ยาวข้ึน

สำาหรับกิจการ PAEs 
รับรู้เข้ารายการผลกำาไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงอยู่
ในรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น1 
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 
ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ
และการปรับปรุงจากประสบการณ์ 

สำาหรับกิจการ NPAEs  
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ในกำาไร
หรือขาดทุน เนื่องจากมาตรฐานฯ 
ไม่มีการแสดงรายการกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เนื่องจากตารางดังกล่าวม ี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

1 กันยายน 2560 ดังนั้นบริษัท 
ต้องประมาณการภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์ของพนักงานใหม ่

และบันทึกภาระผูกพันจากผลกระทบ 
ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงาน

3 . ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช
บัญญัติ คุ ้ มครอง
แรงงานฉบับใหม่ 
ซึ่ ง ได ้ผ ่ านความ
เห็นชอบในหลัก
ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
รัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
15 สิงหาคม 2560

กำาหนดอัตราค่า
ชดเชยเพิ่มเติมกรณี

นายจ้างเลิกจ้าง
สำาหรับลูกจ้าง 

ซึ่งทำางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไป ให้
มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้าย 400 วัน
สุดท้าย 

ประมาณการ 
หน้ีสินมียอดเพ่ิมข้ึน

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำาไรหรือ
ขาดทุน เนื่องจากเป็นต้นทุนบริการ
ในอดีต

กฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของการออก

กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

ดังนั้นหาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้
ประกาศใช้ จึงถือได้ว่ากฎหมาย 
ดังกล่าวยังไม่เสมือนแน่นอน2  

ดังนั้นกิจการยังไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายเกิดขึ้น ทำาให้กิจการไม่
จำาเป็นต้องบันทึกภาระผูกพัน 

ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง 
“กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับลูกจ้างกระทบประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชน์ของพนักงานอย่างไร” ซึ่งเผยแพร่อยู่ใน 
FAP Newsletter ฉบับที่ 59 ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2560

 2 อ้างอิงตามย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

1เว้นแต่ กรณีผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ซ่ึงต้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน (อ้างอิงตามย่อหน้าท่ี 156 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)



 กลับมาเข้าเรื่อง...ท่ีทางฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้ทิ้งท้ายกับสมาชิกไว้ในบทความ 
ครัง้ก่อน ทีว่่าเราจะมาพดูถงึในกรณทีีก่ฎหมายฉบบัใหม่ดงักล่าว (ข้อ 3 ในตาราง) มผีลบงัคบัใช้
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันท่ีอนุมัติให้ออกงบการเงิน กิจการต้องทำาอย่างไร 
หรอืมผีลกระทบหรอืไม่อย่างไรนัน้ เราต้องขอบอกเลยครบัว่าด้วยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 
(ปรบัปรงุ 2559) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที ่3 หรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 17 เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที่ 31 มีหลักการที่ระบุไว้ชัดเจนว่า เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง) และ 
(2) เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ที่
ไม่ต้องปรับปรุง)  

  ในกรณีที่กฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
แต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจาก ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน พนักงานเหล่าน้ันยังทำางานให้บริษัทอยู่ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ตามกฎหมายใหม่และได้รวมเป็นหน่ึงในยอดประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 
ในงบการเงนินัน่เอง เป็นเหตุให้บรษิทัต้องประมาณผลประโยชน์ของพนกังานใหม่และบนัทกึ
ภาระผกูพันจากผลกระทบดังกล่าว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ยกตวัอย่างเช่น พนกังานมอีาย ุ
งานในบริษัท ก เท่ากับ 23 ปี โดยมียอดประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 500,000 บาท กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 (ก่อนวนัทีอ่นมุตัใิห้ออกงบการเงนิ เช่น วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561) เท่ากบัพนกังานรายนี้
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ส่งผลทำาให้ยอดประมาณการหนี้สิน 
ผลประโยชน์ของพนกังานกลายเป็น 666,666 บาท3  (สมมตใิห้ความเป็นไปได้ท่ีจะอยูจ่นเกษยีณ 
เท่ากับร้อยละ 100) โดยยอดที่เพิ่มข้ึนน้ันต้องทำาการปรับปรุงเข้าไปในกำาไรหรือขาดทุนของ
บริษัทสำาหรับรอบปี 2560 ดังน้ัน บริษัทควรเตรียมความพร้อมสำาหรับการหาผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงกฎหมายฉบบัดงักล่าว เพราะการเปลีย่นแปลงดงักล่าวน่าจะมผีลกระทบทำาให้
ตัวเลขของประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นพอสมควร 

 ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับกฎหมายแรงงานใหม่ที่คาดว่าจะมีผล 
บงัคับใช้ในปี 2561 บรษิทัควรพจิารณาผลกระทบของกฎหมายแรงงานใหม่ดงักล่าวท่ีมต่ีอมูลค่า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำาหรับปี 2560 ว่าบริษัทต้องมีประมาณการ 
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่าใด หากท่านได้ประเมิน 
ผลกระทบเสรจ็สิน้แล้ว และมหีลกัฐานแสดงให้เห็นว่าผลกระทบดงักล่าวมจีำานวนเงนิเป็นสาระ
สำาคญัต่อกำาไรหรือขาดทุน หรือมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติประการใด ท่านสามารถนำาส่ง 
ผลกระทบดงักล่าวมาที ่ฝ่ายมาตรฐานการบญัช ีหรอือเีมล: academic-fap@fap.or.th ภายใน 
วันที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะรวบรวมผลกระทบของท่านเพื่อนำาเสนอ 
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชพีจิารณาต่อไป ทัง้นี ้ฝ่ายมาตรฐานการบญัชขีอขอบคณุ
ในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

3ตัวอย่างการคำานวณข้างต้นเป็นเพียงการคำานวณเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบเท่านั้น  
ทั้งนี้สมมติฐานในการคำานวณทุกอย่างยังเหมือนเดิม 
แต่เปลี่ยนเฉพาะเงินชดเชยจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน เท่านั้น

โดย..อุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ วีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ นักวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

เรียบเรียงโดย คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

อย่าลืม !! 

ติดตามความคืบหน้า 

ของร่างกฎหมายใหม่ 

พร้อมทั้งประเมิน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ดังกล่าวด้วยนะครับ


