
บทที่ 9  Employee Benefit Worksheet

ประเภทของผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ทัง้หมดของพนักงาน

เม่ือพนกังานได้ให้บริการแก่กิจการในระหวา่งงวดบญัชี กิจการต้องรับรู้จ านวนทีไ่ม่คดิลดของผลประโยชน์ระยะสัน้ 

ของพนกังานทีค่าดวา่จะจ่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนกบับริการทีไ่ด้รับจากพนกังาน โดยรับรู้เป็นหนีส้นิ (คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย) หลงัหกั

จ านวนเงินทีจ่่ายแล้ว และรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย เว้นแตน่ าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ (สนิค้าคงเหลอื ทีด่นิ อาคารและ

อปุกรณ์)

กิจการต้องวดัมลูคา่ของต้นทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของสทิธิการลางานทีย่งัได้รับคา่ตอบแทนชนิดสะสมตามจ านวนซึ่ง

กิจการคาดวา่จะจ่ายเพ่ิม เน่ืองจากมีสทิธิทีพ่นกังานยงัไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ในกรณีโครงการสว่นแบง่ก าไรและโครงการโบนสั กิจการต้องรับรู้ต้นทนุทีค่าดวา่จะต้องจ่ายของสว่นแบง่ก าไรและ

โบนสั หากกิจการมีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนมุานในปัจจบุนัทีจ่ะต้องจ่าย เน่ืองจากเหตกุารณ์ที่

เกิดขึน้ในอดตี และสามารถประมาณภาระผกูพนัได้อยา่งน่าเช่ือถือ

ตัง้ประมาณการ
หนีส้นิเมื่อเข้า 
เกณฑ์รับรู้ตาม
ภาระผกูพนัจาก
การอนมุาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ทัง้หมดของพนกังาน

ผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาว
อื่น

ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง  

รับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายจ่าย

Defined
Contribution    รับรู้

คา่ใช้จ่ายทนัที

รับรู้คา่ใช้จ่าย/ตัง้
ประมาณการหนีส้นิ

Defined Benefit   
รับรู้คา่ใช้จ่าย/ตัง้

ประมาณการหนีส้นิ
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ตัวอย่างที่ 1 การวัดมูลค่าของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ปรับปรุง 2560)

กิจการมีพนกังาน 100 คน ซึ่งมีสทิธิทีจ่ะลาป่วยโดยรับคา่จ้างปีละ 5 วนัท าการ วนัลาป่วยทีไ่ม่ได้ใช้จะยกไปใช้ได้ใน

1 ปีปฏิทิน การใช้สทิธิลาป่วยจะเร่ิมใช้จากสทิธิของปีปัจจบุนัก่อนแล้วจึงใช้สทิธิทีย่กมาจากปีก่อน (วธีิเข้าหลงั-ออกก่อน)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1 สทิธิทีย่งัไม่ได้ใช้โดยเฉลี่ยคอื 2 วนัตอ่คน กิจการคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดตี ซึ่งคาดวา่

ในปี 25x2 พนกังาน 92 คน จะลาป่วยคนละไม่เกิน 5 วนั และอีก 8 คนทีเ่หลอืจะลาป่วยเฉลี่ยคนละ 6.5 วนั

กิจการคาดวา่จะมีการจ่ายเพ่ิมเตมิเป็นเวลา 12 วนั ส าหรับการลาป่วยซึ่งเป็นผลมาจากสทิธิทีย่งัไม่ได้ใช้สะสม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1 เทา่กบั 12 วนั (8 คน*1.5 วนัตอ่คน) ดงันัน้กิจการจะรับรู้หนีส้นิเทา่กบัจ านวนเงินทีจ่่ายส าหรับ

การลาป่วย 12 วนั

ตัวอย่างที่ 2 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน-สิทธิการลาป่วยชนิดสะสมที่ยังได้รับค่าตอบแทน แต่ไม่เป็น

สิทธิขาด (ดัดแปลงจากคู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนักงาน)

บริษัท ก เป็นกิจการทีเ่ร่ิมก่อตัง้ต้นปี 25x6 บริษัทมีพนกังาน 1,000 คน ให้สทิธิพนกังานแตล่ะคนสามารถลาป่วย

โดยได้รับคา่ตอบแทนได้ปีละ 10 วนั โดยสทิธิดงักลา่วทีไ่ม่ได้ใช้ในปีปัจจบุนัสามารถสะสมไปใช้ได้เพียงแคใ่นปีถดัไปเทา่นัน้ 

การใช้สทิธิลาป่วยจะใช้สทิธิของปีก่อนหน้าล าดบัแรก แล้วจึงใช้สทิธิของปีปัจจบุนั (วธีิ FIFO) คา่ตอบแทนทีต้่องจ่าย

พนกังานเม่ือใช้สทิธิคอื 500 บาทตอ่วนั

ในปี 25x6 มีพนกังานใช้สทิธิลาทัง้สิน้ 8,000 วนั ท าให้มีจ านวนวนัลาป่วยสะสมดงักลา่วทีส่ามารถใช้สทิธิได้ภายใน

ปี 25x7 จ านวน 2,000 วนั ซึ่ง ณ สิน้ปี 25x6 กิจการได้ประเมินแล้ววา่จะเกิดการใช้สทิธิจริงอยู่ที ่1,000 วนั

ระหวา่งปี 25x7 ตามข้อมลูทีเ่กิดขึน้จริง มีพนกังานใช้สทิธิการลาป่วยทัง้สิน้ 8,000 วนั แบง่เป็นการใช้สทิธิของปี

ก่อนหน้า 1,000 วนั และใช้สทิธิของปี 25x7 จ านวน 7,000 วนั ท าให้มียอดคงค้างของสทิธิทีส่ามารถใช้ได้ภายในปี 25x8 

จ านวน 3,000 วนั (10,000-7,000) บริษัทประเมินแล้ววา่จะเกิดการใช้สทิธิจริงในปี 25x8 อยู่ 1,500 วนั

ให้ท า ค านวณประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานในปี 25x6 และ 25x7 ทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่ว
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ตอบ (หน่วย : พนับาท)

อธิบาย เงินสด คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ ประมาณการหนีส้นิ

พนกังาน ผลประโยชน์พนกังาน

ปี 25x6 จ่ายคชจ.ผปย.พนง.(8,000 วนั*500 บาท) 4,000 Cr.

31/12/x6 ตัง้ ปมก.หนีส้นิ(1,000 วนั*500 บาท)

รายการทีป่รากฎในงบการเงินปี 25x6

1/1/25x7 ยอดยกมา

ปี 25x7 จ่ายคชจ.ผปย.พนง.(7,000 วนั*500 บาท) 3,500 Cr.

ปี 25x7 พนง.ใช้สทิธ์ิลาตามวนัลาปี x6 (1,000 วนั*500 บ.) 500 Cr.

31/12/x7 ตัง้ ปมก.หนีส้นิ(1,500 วนั*500 บาท)

รายการทีป่รากฎในงบการเงินปี 25x7

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ (Defined Contribution Plan)    

หากเป็นโครงการสมทบเงิน กิจการจะจ่ายเงินสมทบแบบตายตวัเข้าไปยงัโครงการฯ โดยโครงการสมทบเงินอาจ

รวมถึงการจ่ายคา่เบีย้ประกนัเข้าไปในโครงการ เพ่ือประกนัผลประโยชน์พนกังาน เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทีพ่นกังาน

และนายจ้างตา่งต้องสมทบเงินเข้าไปในกองทนุฯ ทัง้นีเ้ม่ือพนกังานได้ให้บริการแก่กิจการในระหวา่งงวด กิจการต้องรับรู้

เงินสมทบทีต้่องจ่ายให้โครงการสมทบเงินเพ่ือตอบแทนส าหรับบริการทีพ่นกังานมีให้ อยา่งไรก็ตาม การบญัชีโครงการ

จะมีลกัษณะเรียบง่าย เพราะโดยปกตกิิจการจะจ่ายเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมๆกบัการจ่ายเงินเดอืน ซึ่งการจ่าย

เงินเดอืนเป็นการจ่ายคา่ตอบแทนย้อนหลงั ดงันัน้เม่ือจ่ายเงินเข้ากองทนุฯ จึงบนัทกึคา่ใช้จ่ายได้ทนัที

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ (Defined Benefit Plan)    

กิจการต้องบนัทกึบญัชีทัง้ภาระผกูพนัทางกฎหมายและภาระผกูพนัจากการอนมุานอ่ืนๆ ทีเ่กิดจากการปฏิบตัขิอง

กิจการ ทัง้นีโ้ครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้อาจมีการจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุทัง้จ านวนหรือบางสว่น หรือไม่มีกองทนุ

รองรับเลยก็ได้

500 Cr.

3,500 Dr.

750 Cr.

750 Dr.

4,250 Dr.

500 Dr.

750 Cr.

500 Dr.

4,000 Dr.

500 Cr.

4,500 Dr. 500 Cr.
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กิจการจะต้องประเมินมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั และมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) อยา่ง

สม ่าเสมอและต้องประเมินใหม่ หากมลูคา่ของภาระผกูพนัและมลูคา่ของสนิทรัพย์แตกตา่งจากข้อเท็จจริงอยา่งมี

สาระส าคญั ทัง้นีกิ้จการจะต้องใช้วธีิคดิลดแตล่ะหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected unit credit method) ใน

การประเมินภาระผกูพนั

ตัวอย่างที่ 3 วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์

บริษัทมีพนกังานทีเ่งินเดอืน 10,000 บาทในปัจจบุนั โดยจะขึน้เงินเดอืนให้ปีละ 7% ทบต้น โดยบริษัทคาดวา่

พนกังานจะท างานเป็นเวลา 5 ปี (อีก 4 ปีออก) และบริษัทจะให้ผลตอบแทนตอนออกเทา่กบั 1% ของเงินเดอืนๆสดุท้าย x

จ านวนปีทีท่ างาน ซึ่งอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมคอื 10%

เงินเดอืน ณ สิน้ปีที ่1

ตวัคณูมลูคา่อนาคต (FVIFa n=4, i=7%)

เงินเดอืน ณ สิน้ปีที ่5 655.4 655 131

สิน้ปีที่ PV factor เงินที่จะได้ คดิดอกเบีย้ ภาระผกูพนั

n=N,i=10% เฉลยีใน จากภาระ สิน้ปี

แตล่ะปี ผกูพนัต้นปี

1 0.6830 131 0 89

2 0.7513 131 9 197

3 0.8264 131 20 325

4 0.9091 131 32 476

5 1 131 48 655

การบนัทกึบญัชี 655

ปีที ่1

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 107

107

89

89

x ปีจึงจะได้เงิน

ระยะเวลาอีก

เงินที่ได้ในแตล่ะปี

ดงันัน้ PV ของ

0

1

2

3

4

131

119

108

98

89

13,108                       

1.3108                       

10,000                       
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ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

ปีที ่4

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

ปีที ่5

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

เงินสด

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน หมายถึง ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไม่ได้จ่ายช าระทัง้จ านวนภายใน 12 เดอืน 

หลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปีทีพ่นกังานได้ให้บริการทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่

1. การลางานระยะยาวทีย่งัได้รับผลตอบแทน

2. ผลประโยชน์ทีจ่่ายให้จากการท างานเป็นระยะเวลานาน เช่น การแจกทองค า หรือแหวนเพชร เม่ือท างานครบ

จ านวนปีทีก่ าหนด

3. ผลประโยชน์ทีจ่่ายจากการทพุพลภาพเป็นระยะเวลานาน

4. สว่นแบง่ก าไรและโบนสั และผลตอบแทนทีร่อจ่าย

การวดัมลูคา่ของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน มีความแน่นอนคอ่นข้างมาก มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่19 

จึงให้ใช้วธีิการบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ซึ่งแตกตา่งจากการบญัชีทีใ่ช้ส าหรับผลประ

โยชน์หลงัออกจากงาน เน่ืองจากวธีินีใ้ห้รับรู้รายการจากการวดัมลูคา่ใหม่ในงบก าไรขาดทนุ ดงันัน้จ านวนทีรั่บรู้ในงบก าไร

ขาดทนุ (เว้นแตเ่ข้าข่ายการตัง้เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์) จะเป็นยอดสทุธิของ

1. ต้นทนุบริการ

2. ดอกเบีย้สทุธิจากหนีส้นิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่าหนดไว้สทุธิ 

3. การวดัมลูคา่ใหม่ของหนีส้นิ (สนิทรัพย์) ผลประโยชน์ทีก่าหนดไว้สทุธิ

655

655

151

151

128

128

179

179
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างเป็นผลมาจากการตดัสนิใจของกิจการทีจ่ะเลกิจ้างพนกังานหรือการตดัสนิใจของพนกังาน

ทีจ่ะยอมรับข้อเสนอผลประโยชน์เพ่ือแลกเปลี่ยนกบัการเลกิจ้าง กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างเป็นหนีส้นิและ

คา่ใช้จ่าย เม่ือกิจการไม่สามารถยกเลกิข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือเม่ือกิจการรับรู้ต้นทนุส าหรับ

การปรับโครงสร้าง แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน

กิจการต้องวดัมลูคา่ของผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างเม่ือรับรู้รายการเร่ิมแรก และต้องวดัมลูคา่และรับรู้การเปลี่ยนแปลง

ในภายหลงัตามลกัษณะของผลประโยชน์ของพนกังาน โดยหากผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างคาดวา่จะจ่ายช าระทัง้จ านวนก่อน 

12 เดอืนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปีทีมี่การรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง กิจการต้องปฏิบตัติามข้อก าหนด

ของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน แตห่ากผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างไม่ได้คาดวา่จะจ่ายช าระทัง้จ านวนก่อน 12 เดอืน

นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานประจ าปี กิจการต้องปฏิบตัติามข้อกาหนดของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน

ตัวอย่างที่ 4 การค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิโดยใช้ Worksheet

บริษัท พธุ จ ากดั มีข้อมลูเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน ดงันี ้

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์โครงการ 31/12/25x0

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31/12/25x0

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์โครงการ 31/12/25x1

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31/12/25x1

อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของสนิทรัพย์โครงการ

อตัราคดิลดของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 900

ต้นทนุบริการปัจจบุนั ปี 25x1 840

บริษัทสมทบเงินเข้ากองทนุสนิทรัพย์ 60

พนกังานรับเงินผลประโยชน์จากกองทนุตามเง่ือนไข

ให้ท า จดัท าตารางค านวณบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ตามกรอบของมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์พนกังาน

17,410                       

14,920                       

15,000                       

14,000                       

1,500                         

1,050                         

800                            

6%

7%
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ตอบ 900

840

เงินสด

ยอดคงเหลือ 31/12/25x0

a.ต้นทนุบริการปัจจบุนั

b.ต้นทนุดอกเบีย้

c.ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ทีค่าดไว้

e.เงินสมทบเข้ากองทนุ 1,050 Cr.

f.ผลประโยชน์ทีจ่่ายให้กบัพนกังาน

ยอดคงเหลือก่อนวัดมูลค่าใหม่

g.ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ทีไ่ม่คาดหวงั

(ปรับตวัเลขให้เทา่กบั FMV สนิทรัพย์ ณ สิน้ปี)

h.ภาระผกูพนั ผปย. พนง.เพ่ิมขึน้จากการ

คาดการณ์ของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลเปล่ียนแปลงระหว่างปี

(บันทกึบัญชีในปี 25x1) 1,050 Cr.

ยอดคงเหลือ 31/12/25x1

2490

รายการ

530 Dr.

2,210 Cr.

14,920 Dr.17,410 Cr.

920 Dr.2,410 Cr.

840 Dr.

1,050 Dr.

1,500 Dr. 1,500 Cr.

15,200 Cr.

800 Dr.

14,390 Dr.

860 Dr.

530 Cr.

2,210 Dr.

1,680 Dr. 1,490 Cr.

900 Cr.

2,490 Cr.1,680 Dr.

840 Cr.

900 Dr.

Memorandum

0 Dr. 1,000 Cr. 15,000 Cr.

800 Cr.

14,000 Dr.

พนกังานประจ าปี (P/L)

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์

วดัมลูคา่ใหม่ (OCI)

ผลกระทบจากการ สนิทรัพย์/หนีส้นิ

ผปย. พนง. ผปย. พนง.

ปมก.ภาระผกูพนั สนิทรัพย์โครงการ
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การบนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้อง

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานประจ าปี

ผลก าไรขาดทนุตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (OCI)

เงินสด

สนิทรัพย์/หนีส้นิ ผปย. พนง.

บนัทกึคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานประจ าปี 25x1

ผลกระทบทีมี่ตอ่งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรัพย์โครงการ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธิ

สว่นของเจ้าของ

ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ (OCI) 0 Dr. 1,680 Dr.

1,680                         

860                            

1,490                         

1,050                         

2,490 Cr.1,000 Cr.

17,410 Cr.15,000 Cr.

14,920 Dr.14,000 Dr.

25x125x0
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 3/2559

บริษัท A มีการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนกังาน (บ าเหน็จบ านาญพนกังาน) ตามข้อก าหนดของ

พระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงานโดยมีข้อมลูของปี 25x2 ดงันี ้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1 ม.ค.x2

ต้นทนุบริการผลประโยชน์พนกังาน

จ่ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตามรายงานนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31 ธ.ค.x2

อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรระดบั AA ซึ่งมีระยะเวลาผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัต้น

งวด เทา่กบั 10% จ่ายผลประโยชน์พนกังานครัง้เดยีว ณ 31 ธ.ค.x2

ให้ท า ให้บนัทกึบญัชีผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน โดยระบคุูบ่ญัชี

รายการบญัชี แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ค าอธิบายรายการ และจ านวนเงิน

และบนัทกึบญัชีในตารางดงันี ้

ล าดบั แสดงในงบ Dr. Cr.

A คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน P/L 250

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S 250

บนัทกึต้นทนุบริการปัจจบุนั

B คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน P/L 200

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S 200

บนัทกึต้นทนุดอกเบีย้

C ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S 300

เงินสด B/S 300

บนัทกึการจ่ายผลประโยชน์

D ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ OCI 650

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน B/S 650

บนัทกึการปรับประมาณการฯ โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

รายการบญัชี

ล้านบาท

2,000                         

250                            

300-                            

2,800                         
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2,150       

650          
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ตอบ การบนัทกึบญัชีประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานสามารถแสดงตามตารางค านวณได้ดงันี ้

ยอดคงเหลือ 31/12/25x1

a.ต้นทนุบริการปัจจบุนั

b.ต้นทนุดอกเบีย้ (10%)

c.ผลประโยชน์ทีจ่่ายให้กบัพนกังาน

ยอดคงเหลือ ณ 31/12/25x2 ก่อนปรับปรุงประมาณการ

หนีสิ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

d.ภาระผกูพนั ผปย. พนง.เพ่ิมขึน้จากการ

คาดการณ์ของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลเปล่ียนแปลงระหว่างปี (บันทกึบัญชีในปี 25x2)

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 31/12/25x2

200 Dr. 200 Cr.

รายการ

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ เงินสด องค์ประกอบอ่ืนๆ (OCI) ปมก.ภาระผกูพนั

พนกังานประจ าปี (P/L) ผปย. พนง.

2,000 Cr.

250 Dr. 250 Cr.

300 Cr. 300 Dr.

450 Dr. 300 Cr. 0 Dr. 2,150 Cr.

650 Dr. 2,800 Cr.

650 Dr. 650 Cr.

450 Dr. 300 Cr. 650 Dr. 800 Cr.
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