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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 ผลประโยชน์ของพนกังานออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
 
1. ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนกังาน (Short-term employee benefits)  

2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (Post-employment benefits)  

3. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (Other long-term employee benefits)  

4. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง (Termination benefits)  
 
สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) มีการเปล่ียนแปลงวธีิการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมี
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ดงัน้ี  

 ก าหนดใหรั้บรู้ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial 
gains and losses) ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเท่านั้น ในขณะท่ีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2555) มีทางเลือกในการรับรู้รายการดงักล่าว  

 ก าหนดใหรั้บรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเดียวกนักบัอตัราท่ีใชคิ้ด
ลดภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ในขณะท่ีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2555) ก าหนดใหใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวใ้นการวดัมูลค่ารายการดงักล่าวในก าไร
หรือขาดทุน  

 การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึน เช่น ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้สมมติทางการเงิน การ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั (Sensitivity analysis) การวเิคราะห์การครบก าหนดของ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ (Maturity analysis of the benefit payments) เป็นตน้  
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1. ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  
รูปแบบของผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  
o ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน อาจอยูใ่นรูปแบบของค่าจา้ง เงินเดือน เงินสมทบ

กองทุนประกนัสังคม การลาพกัผอ่นประจาปีและลาป่วยท่ีคงไวซ่ึ้งค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 
ส่วนแบ่งก าไรและโบนสั ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตวัเงินส าหรับพนกังานปัจจุบนั เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัอาศยั ยานพาหนะ และสินคา้หรือบริการท่ีใหเ้ปล่าหรือในลกัษณะ
อุดหนุน ทั้งน้ีผลประโยชน์ ดงักล่าวคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระทั้งจ  านวนก่อน 12  เดือนหลงั
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีท่ีพนกังานไดใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  
o กจิการต้องไม่คิดลดจานวนของผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน โดยตอ้งรับรู้จ านวน

ผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย (เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนจะ
ก าหนดหรืออนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยไ์ด)้ และรับรู้หน้ีสินเพิ่มข้ึนหรือลด
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี  

o กรณขีองสิทธิการลางานในระยะส้ันทีไ่ด้รับค่าตอบแทน เช่น การลาหยดุ การลาป่วย การลา
จากการทุพพลภาพชัว่คราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร เป็นตน้ กิจการ
จะตอ้งรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวดงัน้ี  

 หากเป็นสิทธิการลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสะสมได ้ใหรั้บรู้เม่ือพนกังาน
ใหบ้ริการซ่ึงก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของสิทธิการลางานท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนใน
อนาคต และวดัมูลค่าโดยใชต้น้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสิทธิการลาตามจ านวน
เงินซ่ึงกิจการคาดวา่จะจ่ายเพิ่มเน่ืองจากมีสิทธิท่ีพนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 หากเป็นสิทธิการลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสะสมไม่ได ้ใหรั้บรู้เม่ือมีการลางาน
เกิดข้ึน  

  

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
รูปแบบของผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมถึง ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ท่ี
จ่ายคร้ังเดียวเม่ือออกจากงาน และบ านาญ และผลประโยชน์อ่ืนหลงัออกจากงาน เช่น การ
รักษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  



3 
 

การจดัการเร่ืองของผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานดงักล่าว ถือวา่เป็น 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (Post-employment benefit plans) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

1. โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้ (Defined contribution plans)  
 

ลกัษณะส าคญัของโครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้คือ พนกังานเป็นผูรั้บความเส่ียงท่ีเป็น
สาระส าคญัของทั้งความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และความเส่ียง
จากการลงทุน ขณะท่ีกิจการรับภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานของ
กิจการจ ากดัเพียงไม่เกินจานวนเงินท่ีกิจการตกลงจะสมทบเขา้กองทุน ตวัอยา่งของโครงการสมทบ
เงินท่ีก าหนดไว ้เช่น กองทุนสารองเล้ียงชีพ เป็นตน้  

การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  
กิจการตอ้งรับรู้เงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายใหโ้ครงการสมทบเงิน เม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่

กิจการในระหวา่งงวดเป็นค่าใชจ่้าย (เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนจะก าหนด
หรืออนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยไ์ด)้ และรับรู้หน้ีสิน (ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) หรือ 
สินทรัพย ์(ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้) แลว้แต่กรณี  

 
  

2. โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ (Defined benefit plans)  
ลกัษณะส าคญัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้คือ กิจการเป็นผูรั้บความเส่ียงท่ีเป็น

สาระส าคญัของทั้งความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และความเส่ียง
จากการลงทุน ภาระผกูพนัของกิจการจึงไม่ไดจ้  ากดัเพียงจ านวนเงินท่ีกิจการจ่ายสมทบในระหวา่ง
งวดเท่านั้น  

การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  
โครงการผลประโยชน์อาจไม่ไดจ้ดัตั้งเป็นกองทุน หรืออาจจดัตั้งเป็นกองทุนท่ีกิจการ

จ่ายเงินสมทบทั้งหมด หรือบางส่วน และบางคร้ังพนกังานร่วมสมทบดว้ยโดยจ่ายสมทบเขา้ไปใน
กิจการหรือกองทุนท่ีแยกต่างหากตามกฎหมายจากกิจการท่ีเสนอรายงาน โดยผลประโยชน์ของ
พนกังานจะจ่ายออกจากกองทุนดงักล่าว 

 
สินทรัพยโ์ครงการ (Plan assets) ตามค านิยามในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 

2557) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ถือไวโ้ดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีเขา้เง่ือนไข 
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เพดานของสินทรัพย ์(The asset ceiling) ตามค านิยามในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นรูปของการชดเชยเงิน
คืนใหจ้ากโครงการ หรือเงินสมทบแก่โครงการในอนาคตท่ีลดลง 

 
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์

ทีก่ าหนดไว้ (The present value of a defined benefit obligation) และต้นทุนบริการปัจจุบัน 
(Current service cost) ต้องใช้วธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณไว้ (The projected unit credit 
method) ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial valuation method) 

 
3. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

รูปแบบของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวมถึงรายการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (หากไม่ไดค้าดวา่

จะจ่ายช าระทั้งจานวนก่อน 12 เดือน หลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีท่ีพนกังานได้
ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง) การลางานระยะยาวท่ียงัไดรั้บผลตอบแทน ผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้จากการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน (เช่น การแจกทองค า หรือแหวนเพชร เม่ือทางานครบจ านวนปีท่ีก าหนด) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งก าไรและโบนสั และ
ผลตอบแทนท่ีรอจ่าย เป็นตน้  

การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  
การรับรู้และวดัมูลค่าส่วนเกินหรือส่วนขาดในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน ตอ้งถือปฏิบติัตามหวัขอ้ การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้  

นอกจากน้ีกิจการตอ้งรับรู้ยอดสุทธิของจานวนดงัต่อไปน้ีส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังานในก าไรหรือขาดทุน (เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนจะก าหนดหรือ
อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยไ์ด)้  

 ตน้ทุนบริการ  

 ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชน์ท่ีกาหนดไวสุ้ทธิ และ  

 การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ 

 

4. ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง  
รูปแบบของผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง  
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นผลมาจากการตดัสินใจของกิจการท่ีจะเลิกจา้งพนกังานหรือ
การตดัสินใจของพนกังานท่ีจะยอมรับขอ้เสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปล่ียนกบัการเลิกจา้ง โดย
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งไม่รวมถึงผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเป็นผลมาจากการเลิกจา้งงานตามค า
ร้องขอของพนกังานโดยไม่มีขอ้เสนอของกิจการ หรือเป็นผลมาจากขอ้ก าหนดของการเกษียณอายุ
ตามปกติ  

นอกจากน้ีรูปแบบโดยปกติของผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะจ่ายออกไปเป็นเงินกอ้นทั้ง
จ านวน แต่บางคร้ังจะรวมถึง การใหผ้ลประโยชน์หลงัออกจากงานอ่ืนเพิ่มเติม ไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ผา่นโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน และเงินเดือนท่ีจ่ายจนกระทัง่ส้ินสุดระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากพนกังานไม่ไดใ้หบ้ริการท่ีใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อกิจการอีกต่อไป ทั้งน้ี
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการผลประโยชน์ของพนกังานจะเป็น
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งหากเป็นผลมาจากทั้งการตดัสินใจของกิจการท่ีจะเลิกจา้งพนกังาน และไม่
มีเง่ือนไขของการใหบ้ริการในอนาคต 

 

การรับรู้รายการ  
กิจการตอ้งรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ี

เกิดข้ึนก่อน  
 เม่ือกจิการไม่สามารถยกเลกิข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อกีต่อไป  

1. ส าหรับผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งคา้งจ่ายท่ีเป็นผลมาจากการตดัสินใจของพนกังาน 
กิจการจะไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเม่ือวนัใดวนั
หน่ึงต่อไปน้ีเกิดก่อน  

 เม่ือพนกังานยอมรับขอ้เสนอนั้น และ  

 เม่ือมีขอ้จ ากดัต่อความสามารถของกิจการท่ีจะยกเลิกขอ้เสนอท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือขอ้เสนอไดจ้ดัทาข้ึนโดยมีขอ้จากดัอยูใ่น
ระยะเวลาของการใหข้อ้เสนอ  

2. ส าหรับผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งคา้งจ่ายท่ีเป็นผลมาจากการตดัสินใจของกิจการ 
กิจการจะไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอไดอี้กต่อไปหากกิจการมีการส่ือสารต่อ
พนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการเลิกจา้งพนกังาน  
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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 

สามารถน ามาปรับใชใ้นการเรียนการสอนรายวชิา ดงัต่อไปน้ี 
 
131-202  การบญัชีขั้นกลาง 1 
131-203  การบญัชีขั้นกลาง 2 
131-305  การภาษีอากร 2 
131-306  การสอบบญัชี 
131-307  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
131-404  การบญัชีชั้นสูง 1 
131-404  การบญัชีชั้นสูง 1 
131-405  การบญัชีชั้นสูง 2 
131-413  สัมมนาการบญัชีการเงิน 
131-432  สัมมนาการสอบบญัชี 
131-451  การบญัชีภาษีอากร 
 
 
 
 
 
 
 

        อาจารยกิ์ตติชยั  ถาวรธรรมฤทธ์ิ  
ผูส้รุป 

4  มกราคม 2559 
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