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 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีจากการค านวณภาระหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน 

ถาม :  เน่ืองจากบริษัทไม่เคยมีนโยบายเร่ืองเกษียณอายุมาก่อน เมื่อมีการประกาศใช้ พรบ.

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 น้ัน 

บริษัทได้ค านวณผลกระทบจากประมาณการหน้ีสินได้ดังต่อไปน้ี ผลกระทบที่ผ่านมา

จนถึง 31/12/2560 = 20.6 ล้านบาท ส่วนผลกระทบของปี 2017 = 2.4 ล้านบาท 

ค าถาม 

บริษัทต้องปรับปรุงจ านวน 20.6 ล้านบาท กับก าไรสะสมต้นงวด และปรับปรุงจ านวน 

2.4 ล้านบาท กบังบก าไรขาดทุนของปี 2017 หรือปรับปรุงกบังบก าไรขาดทุนของปี 2017 ทั้ง

จ านวน 23 ล้านบาท 

ตอบ : ในกรณีที่ท่านถือปฏบัิติตาม TFRS for NPAEs ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าในปีที่แล้วที่

ได้มีการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานไว้น้ันเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ 

หากไม่ได้ประมาณการไว้ ท่านต้องปรับย้อนหลัง คือปรับก าไรสะสมย้อนหลังเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดในอดีตที่ไม่ได้บันทึกไว้ ทั้งน้ีเป็นไปตามย่อหน้าที่ 51 และ 65 ของ TFRS for 

NPAEs ดังน้ี 

ขอ้ผิดพลาด 

51. ขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเวน้แสดงรายการและการแสดงรายการที่

ขดัต่อขอ้เท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม ซึ่งมูลค่า

ดังกล่าว (ก) มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ไดร้ับการอนุมัติใหเ้ผยแพร่ (ข) สามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาขอ้มูลได ้และน ามาใชใ้นการจดัท าและแสดง

รายการในงบการเงิน ขอ้ผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค านวณผิดพลาด 

ขอ้ผิดพลาดจากการใชน้โยบายการบญัชี การมองขา้มหรือการตีความขอ้เท็จจริงผิดพลาดและ

การทจุริต 

65. กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีมี่สาระส าคัญของงวดก่อน โดยปรบัยอ้นหลงัในงบ

การเงินฉบบัแรกทีไ่ดร้บัการอนุมติัใหเ้ผยแพร่หลงัจากทีพ่บขอ้ผิดพลาดโดย 

65.1. การปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่า

ขอ้ผิดพลาดไดถ้กูแกไ้ขในงวดบญัชีทีข่อ้ผิดพลาดไดเ้กิดขึ้น หรือ 

65.2. หากขอ้ผิดพลาดเป็นขอ้ผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวดของสินทรัพย์

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของในงบการเงินงวดแรกสดุทีน่ ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

แต่หากประมาณการเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ให้ท่านใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีพราะถือเป็น

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่
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มีส่วนได้เสยีสาธารณะก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ดังน้ี 

 

ในกรณีที่บริษัทประมาณการหน้ีสินขึ้ นมาเนื่องจากมีภาระผูกพันในทางกฎหมาย 

กิจการตอ้งรับรูป้ระมาณการหน้ีสินหากเป็นไปตามย่อหนา้ที ่304 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ดงัน้ี 

304. ประมาณการหน้ีสินจะตอ้งรบัรูก้ต่็อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทกุขอ้ต่อไปน้ี 

304.1. กิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพนั

นัน้จะเป็นภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน 

304.2. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจต่อกิจการเพือ่จา่ยช าระภาระผกูพนัดงักล่าว 

304.3. สามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพันไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ 

 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

50. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีหมายถึง การปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยห์รือ หน้ีสิน หรือจ านวนทีมี่การใชป้ระโยชน์ของสินทรพัยใ์นระหว่างงวด อันเป็นผล

มาจากการประเมินสภาพปัจจบุนัของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน และการประเมินประโยชน์และภาระ

ผูกพันทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกับสินทรัพย์และหน้ีสินนัน้ การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชี เป็นผลจากการไดร้บัขอ้มูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเดิม การ

เปลีย่นแปลงประมาณการ จงึไม่ถือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

62. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกระทบของการเปลีย่นแปลงประมาณการบญัชีโดยใชว้ิธีเปลีย่น

ทันทีเป็นตน้ไป ดว้ยการรับรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการบัญชีส าหรับงวด

ปัจจบุนัและงวดอนาคต ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนัน้ 

 

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

เดือนกนัยายน 2559 

เร่ือง : การรับรู้รายการผลประโยชน์ของพนักงาน 

ถาม :   ทราบว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน การเกษียณอายุ จะ

มีผลบังคับใช้กบับริษัททั่วไปในเรว็ๆน้ี เทจ็จริงอย่างไรคะ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยยังคงจัดระดับออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. กจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) ซ่ึงแปลและเรียบเรียงจาก IFRS หรือ International 

Financial Reporting Standards โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
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พนักงาน ยังคงบังคับใช้กับบริษัทที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) เท่าน้ัน ยังไม่มีการ

เปล่ียนแปลงการบังคับใช้ โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539920290&Ntype

=58 

2. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) จนถึงปี 2559 โดยในปี 2560 สภาวิชาชีพ

บัญชีจะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ซ่ึงแปลและเรียบเรียงจาก IFRS for SMEs แทนมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) โดยให้มีผลบังคับใช้กับ

งบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษา

เพ่ิมเติมได้ที่ เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html 

 

 ซ่ึงตามข้อก าหนดของ TFRS for SMEs ฉบับดังกล่าว กิจการทั่วไปที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะต้องถือปฏิบัติตามบทที่ 28 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงเน้ือหาและ

หลักการโดยรวมจะใกล้เคียงกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ที่ท่านกล่าวถึง แต่หากกิจการ

ของทา่นมีต้นทุนและความพยายามในการหาข้อมูลที่มากเกินไป ในบทที่ 28 ดังกล่าวมีข้อผ่อน

ปรนให้สามารถค านวณผลประโยชน์ของพนักงานอย่างง่าย (Simplified method) ซ่ึงจะช่วยลด

ความซับซ้อนและความยากในการค านวณผลประโยชน์พนักงานลงได้ค่อนข้างมาก 

 

 นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯอยู่ในระหว่างพิจารณาเพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้

บทที่ 28 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ

บัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  

 ดังน้ันจึงขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) อย่างใกล้ชิด และศึกษาหลักการ

ในร่าง TFRS for SMEs ซ่ึงได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงปรึกษาผู้สอบบัญชี

ของกจิการทา่นเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนในการจัดท างบการเงิน  

เดือนมนีาคม 2559 

เร่ือง : ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ถาม :   บริษัทเป็น NPAE  เลก็ๆ ไม่ได้มีนโยบายที่จะให้เงินพนักงานเม่ือเกษียณแต่อย่างใด 

แต่ปีก่อนผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ค านวณผลประโยชน์พนักงานและให้บันทกึเป็นหน้ีสนิไว้ ต่อมา

ปัจจุบันอยากจะท าการยกเลิก รบกวนสอบถามว่า ถ้าเดบิต หมวด 2 หน้ีสนิผลประโยชน์

พนักงานออก แล้วจะต้อง เครดิต บัญชีอะไรคะ ถือเป็นรายได้หรือเปล่าคะ แล้วเอาออกตอน

ค านวณภาษี 

 และขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมว่า จากที่คุยปรึกษาทางโทรศัพท ์ทา่นเจ้าหน้าที่สภา

ได้กล่าวถึงเง่ือนไข 3 ข้อ ถ้าเข้าเงื่อนไขต้องท าการบันทกึบัญชีผลประโยชน์พนักงาน อยาก

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539920290&Ntype=58
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539920290&Ntype=58
http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html
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ทราบว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีอะไรบ้าง พอดีไปหาในเวบ็ไซต์แล้วไม่เจอ 

ตอบ : จากค าถามของทา่นสมาชิก 

 หากการปรับปรุงหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานออก เกดิขึ้นเนื่องจากการประมาณการ

ใหม่  ให้ใช้วิธปีรับปรุงโดยการเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป (Prospective) ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for 

NPAEs) โดยปรับเข้างบก าไรขาดทุน (มาตรฐานมิได้ระบุว่าให้รับรู้เป็นรายได้หรือลดค่าใช้จ่าย 

ส่วนค าถามด้านภาษีว่าไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษีหรือไม่น้ัน รบกวนปรึกษาทางกรมสรรพากร) 

 หากการปรับปรุงดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดในอดีต ให้ใช้วิธกีารปรับปรุงย้อนหลังตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 65 ของTFRS for NPAEs โดยการปรับปรุงรายการในอดีตให้ถูกต้อง ซ่ึง

หากเป็นรายการในอดีตที่เคยออกงบการเงินไปแล้ว ในทางปฏบัิติมักจะปรับปรุงกบัก าไรสะสม

ของกจิการ 

 

ส าหรับเง่ือนไข 3 ข้อที่ท  าให้ต้องบันทกึคือ 

จากบทที ่16 ของ  TFRS for NPAE เรือ่ง ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น  

ย่อหนา้ที ่312 ก าหนดวา่จะตอ้งรบัรูห้น้ีสินผลประโยชน์พนกังานตามหลกัการรบัรูใ้นย่อ

หนา้ที ่304 คือ 

 (1) กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจบุนัทีจ่ะตอ้งจา่ย ไม่วา่จะเป็นตามกฎหมาย หรือทีเ่กิด

จากการอนุมาน 

เช่น มีขอ้บงัหรือนโยบายทีป่ระกาศออกไปวา่กิจการจะจา่ยค่าตอบแทนพนกังานเมือ่พนกังาน

ปฏิบติังานจนเกษียณอาย ุหรือครบก าหนด 20 ปี (แลว้แต่กรณี) ดงันัน้ ถือเป็นภาระผกูพนัที่

จะตอ้งจา่ยตามกฎทีไ่ดป้ระกาศออกไป 

หรือหากไม่ไดมี้ก าหนดเป็นกฎทีช่ดัเจน แต่ในอดีตทีผ่่านมาเป็นทีเ่ขา้ใจกนัดีวา่เมือ่มีพนกังาน

ลาออกเมือ่อายเุกิน 60 บริษทัมกัจะใหสิ้นน า้ใจตอบแทนเลก็นอ้ยๆ ท าใหพ้นกังานเขา้ใจไดว้า่

บริษทัจะจา่ยชดเชยเมือ่เกษียณอาย ุดงันัน้ถือไดว้า่มีภาระผกูพนัทีเ่กิดขึ้นจากการอนุมานไดว้า่

จะตอ้งจา่ยเมือ่มีการลาออกเมือ่อายเุกิน 60 เกิดขึ้น เป็นตน้ 

 (2) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะตอ้งจา่ยช าระหน้ีสินผลประโยชนข์อง

พนกังาน เช่น มีความเป็นไปไดว้า่พนกังานจะปฏิบติังานจนมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามที่

ก าหนดไวใ้นขอ้ 1  

 (3) กิจการสามารถประมาณจ านวนเงินทีต่อ้งจา่ยตามภาระผกูพนันัน้ไดอ้ย่าง

น่าเชือ่ถือโดยใชป้ระมาณการทีดี่ทีสุ่ดตามย่อหนา้ที ่310 และ 311  

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของทา่นซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและ

ธุรกจิของบริษัทดีกว่าและศึกษาเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการ

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ http://www.fap.or.th/NPAEs.html  เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์2559 

http://www.fap.or.th/NPAEs.html


Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ ผลประโยชน์ของพนักงาน 

หน้า 5 

เร่ือง : ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ถาม :   สบืเน่ืองจากที่มีการปรบมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19(2558) ทางบริษัทฯได้มีการ

ประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ ท าให้มีผลจากการปรับปรุงรายการ จ านวนผลประโยชน์

พนักงาน ที่ได้บันทกึไว้ของปี 2012 – 2015 ลดลง 

 จึงขอสอบถามว่าจ านวนเงินผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงของปีก่อนปี 2015 จะต้อง

บันทกึบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตามข้อก าหนดของมาตรฐานบัญชีแกไข้ 2558 

ตอบ :  หากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกบัมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 93  และ 94 ของ

มาตรฐานฉบับดังกล่าว ย่อหน้าที่ 175  ก าหนดให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวย้อนหลังตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ทั้งน้ีกจิการสามารถเลือกใช้วิธดัีงกล่าวก่อนงบการเงินที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2559 ได้ (เช่นงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2558) แต่กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงจากการถือปฏบัิติก่อนก าหนดดังกล่าว (Early 

adoption) 

 อย่างไรกต็ามหากการปรับปรุงรายการที่เกดิข้ึนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงประมาณ

การ ให้ปรับปรุงโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป(ปรับไปข้างหน้า)ตามการวัดมูลค่าใหม่ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 หรือ หากการปรับปรุงรายการที่เกดิข้ึนเป็นผลจากการที่ในอดีต กจิการมิได้ปฏบัิติให้

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ให้ถือเป็นข้อผิดพลาดในการจัดท ารายงานทางการเงิน และให้ปรับปรุงรายการดังกล่าว

ย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

  ทั้งน้ี ขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัททา่นเพ่ือให้ได้รับข้อมูลและข้อเทจ็จริงที่

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่เข้าใจเน้ือหารายการและเน้ือหาธุรกจิของบริษัท

ทา่น 

 

************** 


