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หวัข้อบรรยาย 

• คณิตศาสตร์ประกนัภยัและนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

• คณิตศาสตร์ประกนัภยักบัการประเมนิผลประโยชน์พนกังาน 

• ประเภทผลประโยชน์พนกังาน 

• วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

• ขัน้ตอนการค านวณ พร้อมตวัอยา่งและการเปิดเผยข้อมลู 
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TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์พนักงาน 

NPAEs  
ที่ซับซ้อน 

NPAEs  
ที่ไม่ซับซ้อน 

ปี 2560 - 61 

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit : PUC) 

หรือ 

วิธีการค านวณอย่างง่าย 
(Simplified calculation) 

หรือ 

วิธีการประมาณการที่ดทีี่สุด 
(Best estimation) 

ปี 2562 

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit : PUC) 

หรือ 

วิธีการค านวณอย่างง่าย 
(Simplified calculation) 



คณิตศาสตร์ประกันภัยและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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เราประเมินความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์/ความไมแ่น่นอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
โดยใช้ข้อมลูตวัเลขและหลกัการทางคณิตศาสตร์ สถิติและการเงิน 

 

เราออกแบบวิธีการที่จะลดผลกระทบของการเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝันในอนาคต  

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) 
We manage risk. 



นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง 
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สถาบันที่ให้การรับรองระดับสากล 

สถาบันที่ให้การรับรองภายในประเทศ* 

อย่างไรก็ตาม คปภ.มีการส่งหนงัสือเวียนถึงสภาวิชาชีพบญัชี 
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/85824 
แจ้งว่า นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไ่ดร้ับการรับรองจากคปภ.บางท่านไม่สามารถ
เซ็นรับรองผลการประเมินผลประโยชน์พนกังานได ้เนือ่งจากมีความเชียวชาญ
เฉพาะการค านวณเงินส ารองเพือ่บริษัทประกนัเท่านัน้ 

http://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/85824
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/85824
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/85824


คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการประเมินผลประโยชน์พนักงาน 
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เกณฑ์เงนิสด (Cash basis): 
• บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ่ายผลประโยชน์ 

• งบก าไรขาดทนุผนัผวน 

• เงินอาจจะไม่พอจ่าย 

55 57 56 59 58 60 

บาท 

ไม่มีส ารองค่าใช้จ่าย
ระหว่างทาง 



คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการประเมินผลประโยชน์พนักงาน 
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เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis): 
• ปันสดัสว่นต้นทนุผลประโยชน์เม่ือ

พนกังานให้บริการ  โดยการตัง้ส ารอง
คา่ใช้จ่ายตามมลูคา่ท่ีประมาณด้วย
เทคนิคคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

• ข้อมลูท่ีแสดงในงบการเงินสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกิจการได้ถกูต้อง 

 

 

55 57 56 59 58 60 

บาท 



ประเภทผลประโยชน์พนักงาน 
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ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง  

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ประเภทผลประโยชน์พนักงานตามร่าง TFRS for SMEs  
บทที่ 28 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน 
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คือผลประโยชน์พนกังานซึง่มีก าหนดจ่ายช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัสิน้งวดท่ีพนกังานได้ให้บริการ  
ตวัอยา่งได้แก่ 
- ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 
- สว่นแบง่ก าไรและโบนสัท่ีจะต้องจ่ายภายใน 12 เดือนนบัจากวนัสิน้งวดท่ีพนกังานได้ให้บริการท่ี

เก่ียวข้อง 
- ผลประโยชน์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินส าหรับพนกังานปัจจบุนั (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัอาศยั 

ยานพาหนะ และสินค้าหรือบริการท่ีให้เปลา่หรือในลกัษณะอดุหนนุ) 
- การลาระยะสัน้ท่ียงัได้รับค่าตอบแทน เมื่อคาดวา่การลางานนัน้จะเกิดขึน้ภายใน 12 เดือนนบัจากวนั

สิน้งวดท่ีพนกังานได้ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ลาพกัผ่อนประจ าปี และลาป่วยท่ียงัได้รับ
ค่าตอบแทน)  

- การลาแบบสะสม >> แสดงมลูค่าเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 
 

ไม่ต้องอาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยช่วยในการค านวณ 

ประเภทผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
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โครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน
ท่ีกิจการจ่ายเงินสมทบในจ านวนท่ีแน่นอนให้แก่
กิจการท่ีแยกต่างหาก (กองทนุ) และไมม่ีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการ
อนมุานท่ีต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติม 
 

ตวัอยา่ง 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 
 

อาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยช่วยใน
การค านวณ 

โครงการสมทบเงิน 
(Defined Contribution : DC) 

 

โครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน
ท่ีไมใ่ช่โครงการสมทบเงิน  
 

ตวัอยา่ง 
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน, การ
รักษาพยาบาลภายหลงัออกจากงาน , บ าเหน็จ, 
บ านาญ 

โครงการผลประโยชน์ 
(Defined Benefit : DB) 

ไม่ต้องอาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ช่วยในการค านวณ 

ประเภทผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
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อายุงาน เงนิชดเชย 

มากกว่า 120 วนัแต่ไม่เกิน 1 ปี ค่าจ้าง 30 วนัหรือเงินเดือน 1 เดือน 

1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ค่าจ้าง 90 วนัหรือเงินเดือน 3 เดือน 

3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ค่าจ้าง 180 วนัหรือเงินเดือน 6 เดือน 

6 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ค่าจ้าง 240 วนัหรือเงินเดือน 8 เดือน 

ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ค่าจ้าง 300 วนัหรือเงินเดือน 10 เดือน 

ตัวอย่าง ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของไทย  
 

พรบ.คุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย   
(Legal Severance Pay Plan) ในกรณีเลิกจ้างงาน ซึง่รวมถึงกรณีการเกษียณอายขุองพนกังาน 

ประเภทผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
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ตวัอยา่งได้แก่ 
- ผลประโยชน์จากการท างานเป็นระยะเวลานาน เช่น กิจการให้ทอง 1 บาท เมื่อพนกังานอายงุานครบ 

10 ปี เป็นต้น 
- การลางานระยะยาวท่ียงัได้รับผลตอบแทน เช่น การให้ลางานระยะยาวหลงัจากท างานเป็นระยะ

เวลานาน หรือการลาในปีท่ีเว้นจากการท างาน เป็นต้น 
- ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัความทพุพลภาพระยะยาว 
- สว่นแบง่ก าไรและโบนสัท่ีจะจ่ายในเวลา 12 เดือน หรือมากกวา่หลงัจากสิน้งวดท่ีพนกังานได้

ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง  
- ผลตอบแทนท่ีจะจ่ายในเวลา 12 เดือน หรือมากกวา่หลงัจากสิน้งวดท่ีได้มีสิทธิได้รับ 

 

อาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยช่วยในการค านวณ 

ประเภทผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
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คือผลประโยชน์ท่ีกิจการจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีกิจการ 
- ยกเลิกการจ้างงานพนกังานก่อนวนัเกษียณปกติ หรือ 
- ให้ข้อเสนอเพื่อสนบัสนนุให้พนกังานออกจากงานโดยสมคัรใจ 
(วดัมลูค่าผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยการประมาณการท่ีดีท่ีสดุของ
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายช าระภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในรายงาน) 

ไม่ต้องอาศัยหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัยช่วยใน
การค านวณ 

ประเภทผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

 
 

- คือการท่ีพนกังานได้รับตราสารทนุ (เช่น หุ้นหรือสิทธิเลือกซือ้หุ้น) 
หรือเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนของกิจการในจ านวนท่ีขึน้อยูก่บัราคา
ของหุ้นของกิจการหรือเคร่ืองมือเงินทนุอ่ืนของกิจการ 

(ตอ้งน าบทที่ 26 เร่ืองบญัชีส าหรับรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์มาถือปฏิบติั) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
สามารถใช้หลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัยช่วยใน
การค านวณ 
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วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit : PUC) 

TAS19 TFRS for SMEs 
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

(Projected Unit Credit : PUC) 

หรือ 

วิธีการค านวณอย่างง่าย 
(Simplified Calculation) 

ยอ่หน้า 28.20 มาตรฐานไมไ่ด้ก าหนดให้กิจการต้องจดัท าการประเมินมลูค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแบบเต็มทกุปี  
หากสมมติฐานหลกัไมไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั กิจการสามารถประเมินหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานใหมไ่ด้
โดยปรับปรุงเฉพาะฐานข้อมลูพนกังานและเงินเดือน (โดยไมต้่องปรับปรุงสมมติฐาน) 
 
แต่อยา่งไรก็ตาม วิธีการค านวณอยา่งง่าย มีเพียงสมมติฐานอตัราคิดลดเท่านัน้ ซึง่กิจการต้องหาอตัราคิดลดใหมเ่พี่อพิสจูน์
การเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัอยูแ่ล้ว จึงแนะน าให้ปรับปรุงสมมติฐานอตัราคิดลดในการประเมินใหมด้่วย 



วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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• วิธีการค านวณมีความซบัซ้อน แต่ให้ผลลพัธ์ที่
นา่เช่ือถือ เนื่องจากอาศยัหลกัการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัมาชว่ยในการประเมนิ 

• ก าหนดให้ใช้ข้อสมมติในการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการวดัมลูคา่ เช่น 
อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มของเงินเดอืน อตัราการ
หมนุเวียนของพนกังาน อตัราการเสยีชีวิต เป็นต้น 

• มีคา่ใช้จ่ายในการท าการประเมนิ เนื่องจาก
กิจการอาจจะต้องจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก
ในการประเมิน 

 
 

วธีิคดิลดแต่ละ
หน่วยท่ี

ประมาณการไว้ 
(PUC) 



วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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$ $$$ 

Xเท่าของเงินเดือน 

55 57 56 59 58 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

57 55 56 59 58 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

ตัง้ส ารอง วธีิคดิลดแต่ละ
หน่วยท่ี

ประมาณการไว้ 
(PUC) 



วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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• สตูรการค านวณเป็นสตูรอยา่งงา่ย ซึง่เหมาะส าหรับกิจการ
ขนาดเล็กในการน าไปปฏิบตัิ 

• ไมใ่ช้ต้นทนุหรือความพยายามมากเกินไปในการประเมิน 
เน่ืองจากกิจการอาจจะค านวณด้วยตวัเองโดยใช้สตูรอยา่งงา่ย  

 
 

วธีิการค านวณ
อย่างง่าย 

วิธีการค านวณอยา่งงา่ยตามร่าง TFRS for SMEs นัน้ 
• ไมค่ านึงถึงประมาณการของเงินเดือนที่จะเพ่ิมขึน้ในอนาคต 
• ไมค่ านึงถึงบริการที่จะได้รับในอนาคตของพนกังานปัจจบุนั 
• ไมค่ านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเสียชีวิตขณะที่

ให้บริการของพนกังานปัจจบุนัระหวา่งวนัที่ในรายงานและวนัที่
คาดวา่พนกังานจะเร่ิมได้รับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 



วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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$ $ 

Xเท่าของเงินเดือน 

55 57 56 59 58 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

57 55 56 59 58 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

ตัง้ส ารอง วธีิการค านวณ
อย่างง่าย 



วิธีการค านวณส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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กระบวนการ 
วธีิคดิลดแต่ละ
หน่วย (PUC) 

วิธีการค านวณ 
อย่างง่าย 

ประมาณผลประโยชน์ท่ีจะจ่ายในอนาคต 

ใสค่วามน่าจะเป็นท่ีได้รับผลประโยชน์  
(อตัราการลาออก อตัราการเสียชีวิต) 

แบง่สดัสว่นตามอายงุาน 

ค านวณมลูค่าปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 
โดยใช้เงินเดือนท่ี 

ประมาณการในอนาคต 

 
โดยใช้เงินเดือนปัจจบุนั 



เปรียบเทียบผลการค านวณทัง้ 2 วิธี 
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ตัวอย่าง เปรียบเทียบผลการค านวณผลประโยชน์พนกังานโดยวิธี PUC และวิธีค านวณอย่างงา่ย 



ขัน้ตอนการค านวณ ส าหรับวิธีค านวณอย่างง่าย 
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2.) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

5.) การเก็บรักษาการค านวณ 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

3.) ก าหนดสมมติฐาน 

1.) เตรียมข้อมูล 



ขัน้ตอนการค านวณ 

22 

ข้อมูลพนักงาน  
• วนัเกิด 
• วนัจ้างงาน 
• เงินเดือน 
• เงินสวสัดิการ, คา่ต าแหน่ง  
 (หากพิจาณาถือเป็นค่าจ้างตอนจ่ายผลประโยชน์) 

 
รายละเอียดแผนผลประโยชน์ที่ต้องการค านวณ 
• รายละเอียดผลประโยชน์พนกังาน เชน่ สตูรการค านวณ, ข้อก าหนดตา่งๆ  

• อายเุกษียณ 
 
 

1.) เตรียมข้อมูล 
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• ตรวจสอบความถกูต้อง สมเหตสุมผล ของข้อมลู เชน่  
- รูปแบบวนัเกิด/วนัจ้างงาน เชน่ วนั-เดือน-ปี หรือ  
เดือน-วนั-ปี, พ.ศ. หรือ ค.ศ. 

- อายนุ้อย/มากผิดปกติ, เงินเดือนน้อย/มากผิดปกติ 
- มีชอ่งเว้นวา่งที่ไมไ่ด้กรอกข้อมลูลงไปหรือไม ่
 

• หากเป็นการประเมินครัง้ถดัมา(ไมใ่ชค่รัง้แรก) ต้องเปรียบเทียบข้อมลู 
ปีปัจจบุนัและปีก่อน เพ่ือดวูา่มีความสอดคล้องกนัหรือไม ่เชน่ 
- ความสอดคล้องกนัของข้อมลู วนัเกิด วนัจ้างงาน  
- การปรับเงินเดือนระหวา่งปีที่ผิดปกติ เชน่ เงินเดือนขึน้มากกวา่ร้อยละ 30 หรือ
เงินเดือนไมเ่ปลี่ยนแปลง 

 

ขัน้ตอนการค านวณ 

2.) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 



24 

ขัน้ตอนการค านวณ 

2.) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมลูทัว่ไป 

อาจเป็นพนักงานคน
เดียวกัน หรือ  ข้อมูล
คนใดคนหน่ึงผดิ ? 

เกิดปี 2557 ? 
อายุ 90 ปี ? 

Employee ID วนัเกดิ วนัจา้งงาน เงนิเดอืน

PP001 8/04/2517 1/10/2543 35,000       

PP004 12/11/2514 01/06/2014 19,500       

PP006 3/11/2557 9/06/2519 62,000       

PP007 23/01/2469 15/01/2541 89,000       

PP0010 8/04/2517 1/10/2543 35,000       

ขอ้มลูพนกังานปี 2558

พ.ศ. หรือ ค.ศ.? 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

2.) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

ตัวอย่าง การตรวจสอบเม่ือมีข้อมลูมากกว่า 1 ปี 

-ข้อมูลเพศต่างกัน 

-ข้อมูลวันจ้างงาน
ต่างกัน  

ขึน้เงนิเดอืน 
88% ? 

ไม่ขึน้
เงนิเดอืน ? 

Employee ID เพศ วนัเกดิ วนัจา้งงาน เงนิเดอืน

U003 หญงิ 18/09/2506 1/06/2535 185,220          

U006 ชาย 25/04/2510 14/06/2536 27,000            

U007 หญงิ 16/05/2512 3/08/2536 18,538            

U009 หญงิ 17/06/2500 1/07/2537 15,313            

U010 หญงิ 22/11/2515 1/08/2537 16,000            

Employee ID เพศ วนัเกดิ วนัจา้งงาน เงนิเดอืน

U003 หญงิ 18/09/2506 1/06/2535 192,629          

U006 ชาย 25/04/2510 14/06/2536 50,760            

U007 หญงิ 16/05/2512 3/08/2536 18,538            

U009 ชาย 17/06/2500 1/07/2537 15,313            

U010 หญงิ 22/11/2515 8/01/2537 16,000            

ขอ้มลูพนกังานปี  2558

ขอ้มลูพนกังานปี  2559
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เน่ืองจากการประเมินผลประโยชน์พนกังานต้องอาศยัมมุมองในการวดัมลูคา่ในอนาคต 
ดงันัน้ มาตฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 จงึมีแนวทางปฏิบตัิส าหรับการก าหนดข้อสมมติฐาน
ในการประเมินผลประโยชน์พนกังาน ดงันี ้
 
• นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นผู้ให้ค าแนะน าได้ แต่กิจการเป็นเจ้าของสมมติฐาน 
• ต้องเป็นการประมาณการท่ีดีท่ีสดุของกิจการ (An enterprise’s best estimates) ในการวดั

มลูคา่ในอนาคต โดย 
 -  เป็นสมมติฐานทีใ่ชใ้นระยะยาว (Long term perspective) ไม่เปล่ียนแปลงตาม
     ความผนัผวนระยะสัน้ และสอดคล้องกบัแนวโน้มของตลาด/อตุสาหกรรม 
 -  เป็นสมมติฐานทีถู่กก าหนดโดยไม่มีความเอนเอียง  
 -  เป็นสมมติฐาน ณ วนัทีท่ าการประเมิน และออกรายงาน  
 
 

ขัน้ตอนการค านวณ 

3.) ก าหนดสมมติฐาน 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

3.) ก าหนดสมมติฐาน 

o อตัราคดิลด (Discount rate) 
o อตัราการขึน้เงินเดือน (Salary increase) 
o อตัราการเงินเฟ้อ (Inflation) 
o ราคาทองค าและอตัราการเพิม่ขึน้ของ

ราคา (Gold price and its inflation)  

สมมติฐาน 
ทางการเงิน 

 

o อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (Turnover) 
o อตัราเสียชีวิต (Mortality) 
o อตัราทพุพลภาพ (Disability) 
o อตัราเกษียณก่อนก าหนด (Early 

retirement)  

สมมติฐาน 
ทางประชากรศาสตร์ 

ตัวอย่าง สมมตฐิานท่ีใช้ส าหรับการประเมนิผลประโยชน์พนกังาน ตามวิธี PUC 

>> วธีิคดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้(PUC) 
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มีเพียงสมมติฐานเดียวที่ใช้ประกอบการค านวณส าหรับวิธีการค านวณอย่างง่าย  
น่ันคือ อัตราคิดลด 
 
ร่าง TFRS for SMEs กลา่วถึงการคิดลด ไว้ดงันี.้.. 
 

 “...กิจการต้องก าหนดอตัราทีใ่ช้คิดลดการจ่ายเงินในอนาคตโดยอา้งอิงกบัอตัรา
ผลตอบแทนในท้องตลาดของหุ้นกู้ภาคเอกชนทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัให้อยู่ในระดบัดี ณ วนัที่
ในรายงาน ในประเทศทีหุ่้นกู้ดงักล่าวมีการซ้ือขายในตลาดนอ้ย กิจการควรใช้อตัรา
ผลตอบแทนในท้องตลาดของพนัธบตัรรฐับาล (ณ วนัทีใ่นรายงาน)...” 

 
ส าหรับในประเทศไทย การก าหนดอัตราคิดลดอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล ณ วันทีท่ าการประเมิน 

ขัน้ตอนการค านวณ 

3.) ก าหนดสมมติฐาน >> วธีิการค านวณอย่างง่าย 
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ขัน้ตอนการก าหนดสมมติฐานอัตราคิดลด 
 
• ขัน้แรกต้องค านวณหา Duration (ระยะเวลาเฉลี่ยของภาระผกูพนัผลประโยชน์) 
  

 วิธีค านวณหา Duration อยา่งงา่ย 
 Duration = ผลรวม (อายเุกษียณ – อายตุวัพนกังาน) ของพนกังานทัง้หมด 
   จ านวนพนกังานทัง้หมด 

 
• น า Duration ทีได้ไปเทียบกบัอายพุนัธบตัรรัฐบาลที่มีระยะเวลาเทา่กนั แล้วดอูตัรา

ผลตอบแทน โดยสามารถเข้าไปเช็คข้อมลูอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลได้จาก 
website ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย www.thaibma.or.th 

ขัน้ตอนการค านวณ 

3.) ก าหนดสมมติฐาน >> วธีิการค านวณอย่างง่าย 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

3.) ก าหนดสมมติฐาน 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

พิมพ์วนัท่ีที่ต้องการ 

3.) ก าหนดสมมติฐาน 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

เช่น สมมติค านวณDuration ได้ 22 ปี 
ดงันัน้ อตัราคิดลดส าหรับการประเมิน
วนัท่ี 31/12/2015 คือ 3.3%  

3.) ก าหนดสมมติฐาน 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

Item วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (PUC) 

Defined Benefit 
Obligation 

(DBO) 

 ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 
อายงุาน ณ เกษียณ  x  อายงุานปัจจบุนั  x 1

   1+i จ านวนปีจากปัจบุนัถงึเกษียณ
 x   ความน่าจะเป็น  

ของการจ่ายผลประโยชน์  

Current Service 
Cost 

 ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 
อายงุาน ณ เกษียณ  x     1      x  1

   1+i (จ านวนปีจากปัจบุนัถงึเกษียณ−1)
  x   ความน่าจะเป็น  

ของการจ่ายผลประโยชน์  

Interest Cost  DBO x  i 

Defined Benefit Obligation  = มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 
Current Service Cost         = การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่เกิดขึน้จากบริการที่พนกังาน
     ให้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (ต้นทนุบริการ) 
Interest Cost   = ดอกเบีย้ที่เกิดจากภาระหนีส้นิของโครงการผลประโยชน์ระหว่างรอบรายงาน 
     (ต้นทนุดอกเบีย้) 
i = อตัราคิดลด 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

Item วิธีการค านวณอย่างง่าย 

Defined Benefit 
Obligation (DBO) 

 ผลประโยชน์เกษียณอาย∗ุ  
อายงุาน ณ เกษียณ    x  อายงุานปัจจบุนั  x  1

   1+i จ านวนปีจากปัจบุนัถึงเกษียณ
 

Current Service Cost  ผลประโยชน์เกษียณอาย∗ุ 
อายงุาน ณ เกษียณ    x          1         x  1

   1+i (จ านวนปีจากปัจบุนัถึงเกษียณ−1)
 

Interest Cost DBO x  i 

* การค านวณ ผลประโยชน์เกษียณอายุ ของวิธีการค านวณอย่างง่ายน้ัน  ไม่มีการประมาณการเงนิเดอืนที่
จะเพิม่ ขึน้ในอนาคต 
 

การค านวณโดยวิธีการอย่างง่าย จะไม่พจิารณาถึงความน่าจะเป็นของการจ่ายผลประโยชน์ (คิดเหมือนกับ
ว่าพนักงานอยู่กับบริษัทต่อไปเร่ือยๆ จนได้รับผลประโยชน์) 
 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

ตัวอย่างการค านวณ ณ วันที่ 31/12/2559 

นายเอ ท างานอยูใ่นบริษัทท่ีมีนโยบายเกษียณอายท่ีุ 60 ปี และให้ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
เพียงอยา่งเดียวคือผลประโยชน์เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น 

• เงินเดือนปัจจบุนั 100,000 บาท 
• อายตุวัปัจจบุนั 57 ปี 
• เข้างานตอนอาย ุ55 ปี 

- อายงุานปัจจบุนั 2 ปี 
- อายงุานตัง้แต่เร่ิมงานถึงเกษียณ 5 ปี  

• อตัราคิดลด 4% 

A 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

55 57 56 59 58 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

2 ปี 

5 ปี 
6 เท่าของเงนิเดอืน 
= 6 x(100,000 x(1.05^3)) 
= 694,575 

DBO 
(As of valuation date)        

(694,575)
5   x  2  x  

1
(1+4%)3

  x 1       =    246,990 

Current Service Cost 
(Projected)        

(694,575)
5   x  1  x  

1
(1+4%)(3−1)

  x 1   =    128,435   

Interest Cost 
(Projected) 

       246,990  x 4%                              =     9,880 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น วิธี PUC         A 

100,000 อตัราขึน้เงินเดือน 5% 

* สมมติอตัราการเสียชีวิต และ อตัราการหมนุเวียนเป็นศูนย์ (ความน่าจะเป็นของการจ่ายผลประโยชน์ = 1) 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

55 57 56 59 58 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

2 ปี 

5 ปี 
6 เท่าของเงนิเดอืน 

= 6 x100,000 

DBO 
(As of valuation date)        

(600,000)
5   x  2  x  

1
(1+4%)3        =    213,359 

Current Service Cost 
(Projected)       

(600,000)
5    x  1  x  

1
(1+4%)(3−1)    =    110,947   

Interest Cost 
(Projected) 

       213,359  x 4%                         =     8,534 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น วิธีอย่างง่าย             A 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

ตัวอย่างการค านวณ ณ วันที่ 31/12/2559 

นายบี ท างานอยูใ่นบริษัทเดียวกบันายเอ 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น 

• เงินเดือนปัจจบุนั 30,000 บาท 
• อายตุวัปัจจบุนั 40 ปี 
• เข้างานตอนอาย ุ35 ปี 

- อายงุานปัจจบุนั 5 ปี 
- อายงุานตัง้แต่เร่ิมงานถึงเกษียณ 25 ปี  

• อตัราคิดลด 4% 

B 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

10 เท่าของเงนิเดอืน 
= 10 x(30,000 x(1.05^20)) 
= 795,989 

DBO 
(As of valuation date)        

(795,989)
25   x  5  x  

1
(1+4%)20

  x 1       =    72,656 

Current Service Cost 
(Projected)        

(795,989)
25   x  1  x  

1
(1+4%)(20−1)

  x 1   =    15,112   

Interest Cost 
(Projected) 

       72,656  x 4%                                =     2,906 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น วิธี PUC         B 

30,000 อตัราขึน้เงินเดือน 5% 

* สมมติอตัราการเสียชีวิต และ อตัราการหมนุเวียนเป็นศูนย์ (ความน่าจะเป็นของการจ่ายผลประโยชน์ = 1) 

35 40 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

5 ปี 

25 ปี 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

35 40 60 
เร่ิมงาน ปัจจบุนั 

5 ปี 

25 ปี 
10 เท่าของเงนิเดอืน 

= 10 x30,000 

DBO 
(As of valuation date)        

(300,000)
25   x  5  x  

1
(1+4%)20        =    27,383 

Current Service Cost 
(Projected)       

(300,000)
25    x  1  x  

1
(1+4%)(20−1)    =     5,696   

Interest Cost 
(Projected) 

       27,383  x 4%                           =    1,095 

4.) ค านวณค่าใช้จ่ายและหนีสิ้น วิธีอย่างง่าย         B 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

      ปี 2560 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ต้นงวด 240,742            

ค่าใช้จ่ายจากการบริการที่พนกังานให้   116,643  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้           9,629    

เงินเกษียณจ่ายจริง           0    

การลดขนาดโครงการ (ก)           0    

(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการ           0    

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ปลายงวด   367,014  

ตัวอย่าง ตารางการเปิดเผยข้อมูล (กรณีประเมินครัง้แรก) 

(ก) หากกิจการมีการลดขนาดโครงการลง (มีการให้พนกังานออกจ านวนมากอยา่งมีนยัส าคญั) ในรอบระยะเวลา
รายงาน ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ต้องลดลงและกิจการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุ ในก าไรหรือขาดทนุ
ในงวดปัจจบุนั 

 

วธีิค านวณอย่างง่าย ณ วันท่ี 31/12/2559 

  

DBO 213,359 + 27,383  =  240,742 

Current  
Service Cost 

110,947 + 5,696   =  116,643 

Interest Cost    8,534 + 1,095   =     9,629 

A B 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

ตัวอย่าง ตารางการเปิดเผยข้อมูล (กรณีประเมินใหม่ในปีถัดไป) 

      ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ต้นงวด 240,742                  392,705        538,213  

ค่าใช้จ่ายจากการบริการที่พนกังานให้   116,643        129,800        144,441  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้           9,629            15,708           23,036  

เงินเกษียณจ่ายจริง           0                0          (56,425) 

การลดขนาดโครงการ           0                 0                 0    

(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการ (ข)          25,691               0                 0    

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ปลายงวด       392,705   538,213        649,265   

(ข) (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะเกิดขึน้เมื่อมีการประเมินหนีส้ินผลประโยชน์
พนกังานใหม ่อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาตร์ของข้อมลูพนกังาน และ/หรือ  การเปลี่ยนแปลงชดุสมมติฐาน 

 ท่ีใช้ในการค านวณ 

โดยกิจการต้องเลือกท่ีจะรับรู้ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทัง้หมดในงวด      
ท่ีเกิดขึน้ ใน (1) ก าไรหรือขาดทนุ หรือ (2) ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

สามารถ Download ไฟล์การค านวณ ได้ที ่ http://teamactuary.com/?p=429 
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ขัน้ตอนการค านวณ 

• ล็อคไฟล์โดยตัง้การเข้ารหสั (Encrypt with password)  
       (เนือ่งจากมีข้อมูลเงินเดือนพนกังานรายคนซ่ึงเป็นข้อมูลความลบั) 
 
• ไมค่วรระบ ุpassword ลงในช่ือไฟล์  
 เช่น Employee Benefit Valuation File_th1234.xls 

 
• ควร copy ผลลพัธ์ท่ีได้เป็น value แล้วแปะเก็บไว้ท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นหลกัฐาน  
      (เนือ่งจากหากมีผูเ้กีย่วข้องหลายคนทีส่ามารถเข้าถึงไฟล์ค านวณได ้อาจท าให้มี 
การแก้ไขการค านวณโดยไม่ทราบล่วงหนา้) 

5.) การเก็บรักษาการค านวณ 
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ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

มี 2 sheet  ได้แก่ แสดงสรุปผลลพัธ์ และ การค านวณ 



ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

Sheet การค านวณ 

ช่องสเีขียวให้กรอกข้อมลูลงไป ช่องสเีหลอืง แสดงผลลพัธ์รายคน 



ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

Sheet การค านวณ 

กรอกข้อมลูพนกังาน 

โปรแกรมจะค านวณ Duration เฉลีย่ให้อตัโนมติั 
แล้วจงึใช้ Duration เฉลีย่นีแ้ทนอายพุนัธบตัร
รัฐบาล ณ วนัท่ีท าการประเมิน จากนัน้ดอูตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลนัน้ๆ แล้วจงึน ามา
กรอกในช่องอตัราคิดลด 



ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

Sheet การค านวณ 

ช่องสเีหลอืง แสดงผลลพัธ์รายคน  
- มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน์

พนกังาน(หนีส้นิ) ณ วนัท่ีท าการประเมิน 
- ต้นทนุบริการ ปีถดัไป 
- ต้นทนุดอกเบีย้ ปีถดัไป 
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ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

ช่องสเีหลอืง แสดงสรุปผลลพัธ์จากการค านวณ 

ช่องสเีขียว ให้กรอกข้อมลูลงไป 
เพื่อแสดงการกระทบยอด 

Sheet สรุปผลลัพธ์ 
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      ปี 2560 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ต้นงวด 2,748,977            

ค่าใช้จ่ายจากการบริการที่พนกังานให้   416,500  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้           74,222    

เงินเกษียณจ่ายจริง           0    

การลดขนาดโครงการ (ก)           0    

(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการ           0    

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ปลายงวด   3,239,699  

ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามตัวอย่างในโปรแกรม (ประเมินครัง้แรก) 
ประเมิน ณ 31/12/2559 

ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 
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      ปี 2560 ปี 2561 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ต้นงวด 2,748,977            3,346,129            

ค่าใช้จ่ายจากการบริการที่พนกังานให้   416,500    443,340  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้           74,222              90,346    

เงินเกษียณจ่ายจริง           0              0    

การลดขนาดโครงการ (ก)           0              0    

(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการ           106,430              0    

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ ปลายงวด   3,346,129    3,879,815  

ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามตัวอย่างในโปรแกรม (ประเมินใหม่ในปีถัดไป) 
ประเมิน ณ 31/12/2560 

ภาคผนวก 
สาธิตการค านวณโดยใช้โปรแกรม Excel 

ผลลัพธ์จากการค านวณใหม่ 
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TEAMEXCELLENCECONSULTING 

 

“ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซลัติง้” บริษัทท่ีปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยั น าทีมโดย คณุสทีุม ภทัรมาลยั และ 
“ฮิวแมนิก้า” ผู้น าในการให้บริการหลากหลาย HR Solutions ร่วมกนัพฒันา web application ตวัใหมล่า่สดุ
ส าหรับการค านวณหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (TAS19 Module) เพ่ือรองรับความต้องการเก่ียวกบัการค านวณ
หนีส้ินผลประโยชน์พนกังานในประเทศไทยท่ีมีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
 

ทีมงานผู้พฒันาได้ออกแบบ web application ให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตอบ
โจทย์ความต้องการของกิจการทกุประเภท พร้อมทัง้ให้ผลลพัธ์ท่ีมีความถกูต้องแมน่ย าสงูสดุ บนพืน้ฐาน
กระบวนการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและมาตรฐานการบญัชี มัน่ใจได้ในคณุภาพและความ
สะดวกสบายท่ีท่านจะได้รับในราคามิตรภาพ 

 

บริษัท ทีม เอ็กเซลเลนซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
Tel.+66(0) 2252 5500    
Email. suvipas@teamactuary.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  

Humatrix TAS19 Module 
Web application ส าหรับการค านวณหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
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ถาม - ตอบ 

Q&A 



www.teamactuary.com 

Thank You 


