ตัวอย่างเพือ่ ประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ที่มา
ด้ วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ รับหนังสือหารือจานวนมากเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (Non-Publicly
Accountable Entities) เช่น จะต้ องพิจารณาตั้งประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานสาหรับต้ นทุนบริการที่ยังไม่
รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะที่เกิดขึ้นก่อนปี 2554
และต้ องปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังหรือไม่ หากต้ องปรับงบการเงินย้ อนหลังสาหรับค่าใช้ จ่ายพนักงานในอดีต (ต้ นทุน
บริการที่ยังไม่ รั บ รู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ กิจ การที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะ)
การปฏิบัติใ นช่วงการเปลี่ยนแปลง จะมีทางเลือกเพิ่มเติมนอกจากวิธีปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังหรือไม่ จะถือมูลค่า
ประมาณการหนี้ สิน ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานหลั งออกจากงานที่วัดโดยใช้ วิธี คิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) เป็ นจานวนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีท่ีสุดตามย่ อ
หน้ าที่ 311 โดยไม่ เปิ ดเผยข้ อมูล ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินได้ หรือไม่ ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอย่างไรจึงจะถือได้ ว่าเป็ นจานวน
ประมาณการที่ดที ่สี ดุ
สภาวิช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด ท าตัว อย่ า งการค านวณและการบั น ทึ ก บั ญ ชี ท่ี เ กี่ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเผยแพร่ เพื่อประกอบความเข้ าใจ และประกอบการพิจารณาในทางปฏิบัติ
โดยตัวอย่างที่จัดทาขึ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาปั ญหาในทางปฏิบัติ และช่วยเสริมสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องตรงกันของ
ผู้ปฏิบัตแิ ละผู้สอบบัญชีตลอดจนหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ตวั อย่างดังกล่าวเป็ นเพียงแนวทางหนึ่งในการนาไป
ปฏิบัตเิ พื่อบันทึกบัญชีตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
สาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะซึ่งให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ย่อหน้ าที่ 391 สาหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
ระบุว่า “ให้ กจิ การรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยการปรับงบการเงินย้ อนหลัง เว้ นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุ
จานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่รอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ ให้ ใช้ วธิ เี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป”
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
1. ในอดีตไม่ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ และกิจการไม่เคย
พิจารณาตั้งประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนั้นเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับ กิจ การที่ไม่ มี ส่วนได้ เ สียสาธารณะมาใช้ ครั้งแรก กิจ การจะต้ องพิจ ารณาตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานก่อนปี 2554 และพิจารณาปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังหรือไม่
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คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี มี ความเห็น ว่ า หากพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ดังกล่ า ว เมื่ อ น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะมาใช้ ครั้งแรก กิจการจะต้ องตั้งประมาณการ
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานก่อนปี 2554 และพิจารณาปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง
2. ในกรณีท่นี ามาตรฐานการการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะมาใช้ ครั้งแรก และ
จะต้ องพิจารณาปรับงบการเงินย้ อนหลังสาหรับค่าใช้ จ่ายพนักงานในอดีต (ต้ นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะ) การปฏิบัติใ นช่ วงการเปลี่ยนแปลง จะมี
ทางเลือกเพิ่มเติมนอกจากวิธปี รับปรุงงบการเงินย้ อนหลังหรือไม่ (กิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะมี 4 ทางเลือกสาหรับ
การนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ครั้งแรก)
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์
ของพนักงาน” นั้น มีทางเลือกสาหรับวิธีปฏิบัติในช่ วงของการเปลี่ยนแปลงไว้ 4 ทางเลือก สาหรับกิจการที่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะในกรณีท่ีกิจ การนามาตรฐานการการรายงานทางการเงินที่ได้ รับ การจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบมาใช้ เป็ นครั้งแรก ดังนั้น จึงควรมีทางเลือกสาหรับการปฏิบัติในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลง 4 ทางเลือก ให้ กบั กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะเช่นกัน ดังนี้
กิจการที่มีส่วนได้ กิจการที่ไม่มีส่วน
หมายเหตุ
เสียสาธารณะ ได้เสียสาธารณะ
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
x
x
ตามประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉบั บ ที่
29/2554 เรื่ อ ง ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบั ติต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรั บ กิจ การที่ไม่ มี
ส่วนได้ เสียสาธารณะ
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรง
x
ทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ภายในระยะเวลา 5 ปี
ได้ เสียสาธารณะ
ปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้ นงวด
x
ทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554
ได้ เสียสาธารณะ
ใช้ วธิ ปี รับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง
x
x
ตามมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

3. กรณีท่ีกิจ การเคยรับ รู้ป ระมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์ข องพนั กงานหลังออกจากงานไว้ บ างส่วน ก่อนที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะมีผลบังคับใช้ กิจการต้ องทาอย่างไร
3.1 หากประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่คานวณได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานปั จ จุ บัน สูงกว่าประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ข องพนักงานหลังออกจากงานที่คานวณได้ ใ นรอบบัญชีก่อน
กิจการสามารถเลือกใช้ เลือกทางตามที่กล่าวไว้ ในข้ อที่ 2
3.2 หากประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่คานวณได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานปั จ จุ บัน ต่ ากว่าประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่คานวณได้ ใ นรอบบัญชีก่อน
ให้ กิจ การกลับ รายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานและรับ รู้เป็ นรายได้ ใ นงบกาไร
ขาดทุน พร้ อมทั้งเปิ ดเผยจานวนเงินของการกลับรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4. ในกรณีท่ีกิจ การเลือ กจัด ประเภทค่ าใช้ จ่ ายตามหน้ าที่แ ล้ ว กิจ การต้ อ งแสดงค่า ใช้ จ่ ายผลประโยชน์ข อง
พนักงานหลังออกจากงานอย่างไร
4.1 ในกรณีท่ีค่าใช้ จ่ายดังกล่ าวเกี่ยวข้ องกับ ต้ นทุนแปลงสภาพหรือต้ นทุนอื่นๆ ให้ กิจ การแสดงรายการ
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินค้ าคงเหลือตามย่อหน้ าที่ 89
4.2 ในกรณี ท่ี ค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วไม่ เ กี่ย วข้ องกั บ ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า ให้ กิ จ การแสดงรายการค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายในการขาย หรือค่าใช้ จ่ายในการบริหาร โดยพิจารณาถึง
หน้ าที่ท่พี นักงานได้ ให้ บริการ
5. หากบริษัทใหญ่ในต่างประเทศระบุให้ บริษัทย่อยวัดมูลค่าประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยมีการว่าจ้ างนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเพื่อคานวณหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์พนักงาน หากบริษัทย่อยเลือกใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะสาหรับงบการเงินตามกฎหมาย (Statutory Financial Statements)
5.1 บริษัทย่อยจะถือมูลค่าประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ที่วัดโดยใช้ วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เป็ นจานวนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีท่สี ุดตามย่อหน้ าที่
311 โดยไม่ เปิ ดเผยข้ อมู ลตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนั กงาน ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับข้ อสมมติหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เช่น อัตราคิดลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ และข้ อสมมติในการประมาณการ
ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั นภั ย อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นสาระส าคั ญที่ น ามาใช้ ) ได้ ห รื อ ไม่ (เนื่ อ งจากย่ อ หน้ าที่ 312 ระบุ ว่ า
“หากกิจ การประสงค์จ ะรั บรู้ประมาณการหนี้สินส าหรั บผลประโยชน์ของพนักงานตามแนวทางที่กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ให้ กิจการปฏิบัติตามข้ อกาหนดทุกข้ อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น
อย่างสม่าเสมอ”
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ คือ การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ได้ อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป ดังนั้น หากบริษัทย่อยที่จัดทางบการเงินตามกฎหมายโดยวัดมูลค่า
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโดยใช้ วธิ ีคดิ ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก็พิจารณาได้
ว่าเป็ นการประมาณการที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ หากกิจ การไม่ ป ระสงค์จ ะเปิ ดเผยข้ อมูล ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 19 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก็สามารถกระทาได้
5.2 หากบริษัทใหญ่รับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไปยังกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และบริษัทย่ อยใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ แต่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะบทที่ 4 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน วรรคที่ 31.2 ระบุให้
กิจการจัดทางบกาไรขาดทุน เพื่อแสดงถึงผลการดาเนินงานของกิจการสาหรับงวด ดังนั้น กิจการจะต้ องรับรู้ผลกาไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไปยังงบกาไรขาดทุนหรือไปยังส่วนของเจ้ าของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบั ญชี มีความเห็น ว่า หากกิจ การถือ ว่า การประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ข องพนักงานหลังออกจากงานที่วัดโดยวิธีคิดลดแต่ล ะหน่ วยที่ป ระมาณการไว้ เป็ นจ านวนประมาณการ
ผลประโยชน์ข องพนัก งานหลังออกจากงานที่ดีท่ีสุดตามย่ อหน้ าที่ 311 แล้ ว ให้ กิจ การรับ รู้ผลกาไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดในงบกาไรขาดทุน
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5.3 กรณีท่กี ิจการให้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคานวณผลประโยชน์พนักงาน กิจการจะเลือกรับรู้ผลกาไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้ วธิ ขี อบเขตได้ หรือไม่
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่า กิจการไม่สามารถเลือกรับรู้ผลกาไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้ วิธีขอบเขตได้ เนื่องจากกิจการมิได้ ใช้ ข้อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน
หากกิจการถือว่าการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่วัดโดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เป็ นจานวนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ดีท่สี ุดตามย่อหน้ าที่ 311
แล้ ว กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดในงบกาไรขาดทุน
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับ กิจ การที่ไ ม่ มี ส่ วนได้ เสีย สาธารณะมีข้ อก าหนดให้ กิจ การรั บ รู้
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่เป็ นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 304 ด้ วย
จานวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจ่ ายที่ต้องนาไปจ่ ายชาระภาระผูกพันในปั จจุ บัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ดังนั้น ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอย่างไรจึงจะถือได้ ว่าเป็ นจานวนประมาณการที่ดที ่สี ดุ
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ ประการหนึ่งของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจ การที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะ คือ การที่กิจการสามารถประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ข อง
พนักงานหลังออกจากงานได้ อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่มีต้นทุนสูงเกินไป ดังนั้น หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชาระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ก็ให้ กจิ การประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโดยไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงตัวแปรดังต่อไปนี้
1) การเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ นที่ ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นในอนาคต (สมมติ ว่ า เงิ น เดื อ นปั จ จุ บั น จะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจนกว่าพนักงานปั จจุบันจะได้ รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
2) การให้ บ ริการของพนักงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (สมมติว่าการเลิกจ้ างพนักงานปั จ จุ บันและ
พนักงานใหม่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน)
3) การเสียชีวิตของพนักงานปั จจุ บันที่อาจเกิดขึ้นขณะให้ บ ริการนับ แต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
จนถึงวันที่คาดว่าพนักงานจะได้ รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน (สมมติว่าพนักงานปั จจุ บันทั้งหมด
จะได้ รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
7. (คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญ ชี ขอตัด ตัวอย่ างข้อ 7 เดิ ม ออก เนื่อ งจากตัว อย่า งไม่
สอดคล้อ งกับ ตัวอย่างเพื่อ ประกอบความเข้าใจเกี่ย วกับ การบัน ทึ กบัญชี ป ระมาณการหนี้ สิน ผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงาน)
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ตัวอย่าง
1) นาย ก เริ่มทางานกับกิจการตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2538
2) นาย ก ทางานให้ กบั กิจการเป็ นระยะเวลา 15 ปี (จนถึงสิ้นรอบปี 2553)
3) นาย ก จะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
4) กิจการกาหนดให้ ลูกจ้ างเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปี
5) กิจการกาหนดให้ ลูกจ้ างเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปี ถือเป็ นการเลิกจ้ างอย่างหนึ่ง
6) กิจ การต้ องจ่ ายเงิน เป็ นผลประโยชน์ ของพนั ก งานหลัง ออกจากงานให้ นาย ก ตามอัตราที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน 10 เดือน
7) หนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานคานวณขึ้นจากเงินเดือนปั จจุ บัน 10 เดือน และอัตราการ
หมุนเวียนของพนักงานได้ ดงั นี้
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รอบระยะเวลา เงินเดือนปั จจุบนั
บัญชี
(หน่วย : บาท)
2552
10,000
2553
12,000
2554
15,000
2555
20,000

อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน
30%
20%
10%
10%

หนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงาน (หน่วย : บาท)
100,000 x 70% x 14/20 = 49,000
120,000 x 80% x 15/20 = 72,000
150,000 x 90% x 16/20 = 108,000
200,000 x 90% x 17/20 = 153,000

ต้ นทุนบริการในปั จจุบันเป็ นดังนี้
รอบระยะเวลาบัญชี
2553
2554
2555

ต้นทุนบริการ (หน่วย : บาท)
72,000 – 49,000 = 23,000
108,000 – 72,000 = 36,000
153,000 – 108,000 = 45,000

การบันทึกรายการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554
ต้ นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
ทางเลือกที่ 1 รับรู้ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะจานวน 72,000 บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ทั้งจานวน
เดบิต ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
– ต้ นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะ
72,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
72,000
ทางเลือกที่ 2 รับรู้ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะจานวน 72,000 บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นามาตรฐานการ
บัญชีน้ มี าใช้ (ในตัวอย่างนี้ กิจการเลือกรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธเี ส้ นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี )
เดบิต ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
– ต้ นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะ
14,400
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
14,400
ทางเลือกที่ 3 รับรู้ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะจานวน 72,000 บาท โดยปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554
เดบิต กาไรสะสม – ต้ นรอบบัญชี 2554
72,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
72,000
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ทางเลือกที่ 4 รับรู้ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะจานวน 72,000 บาท โดยใช้ วธิ ปี รับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง
เดบิต กาไรสะสม – ต้ นรอบบัญชี 2553
49,000
กาไรสะสม – ต้ นรอบบัญชี 2554
23,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
72,000
นอกจากนี้ กิจการต้ องปรับ ปรุงงบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของรอบบัญชี 2553 ย้ อนหลังเสมือนหนึ่งว่า
กิจการได้ รับรู้หนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานมาตั้งแต่ต้น โดยกิจการต้ องแสดงค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานในงบกาไรขาดทุนของรอบบัญชี 2553 เป็ นจานวน 23,000 บาท และประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในงบแสดงฐานะการเงินของรอบบัญชี 2553 เป็ นจานวน 23,000 บาท
ต้ นทุนบริการในปั จจุบัน
ไม่ว่ากิจการจะใช้ ทางเลือกใดในการรับรู้ ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ การบันทึกต้ นทุนบริการในปั จจุบันสาหรับปี 2554 และ 2555 เป็ นดังนี้
ปี 2554
เดบิต ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
– ต้ นทุนบริการในปั จจุบัน
36,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
36,000
ปี 2555
เดบิต ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
– ต้ นทุนบริการในปั จจุบัน
45,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
45,000
นอกจากนี้ หากกิจการเลือกรับรู้ต้นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะเป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นามาตรฐานการบัญชีน้ ี
มาใช้ การบันทึกต้ นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียสาธารณะสาหรับปี 2555-2558 เป็ นดังนี้
เดบิต ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
– ต้ นทุนบริการที่ยังไม่รับรู้ก่อนการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะ
14,400
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
14,400
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