
 
 
 
 
 ทัง้นี ้ รายละเอียดของฐานข้อมลูท่ีใช้ในการรค านวณ ตลอดจนสมมตฐิานท่ีเก่ียวข้อง 

สรุปได้ดงันี ้
1) ข้อมลูสุม่ตวัอย่างบริษัทขนาดกลาง (จ านวนพนกังาน 200 ถึง 350 คน) และ

บริษัทขนาดใหญ่ (จ านวนพนกังานมากกว่า 10,000 คน)   
2) อตัราการคดิลด อ้างอิงผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 
3) อตัราการขึน้เงินเดือน เฉล่ียทีร้่อยละ 4.0 – 6.5 ตอ่ปี  
4) อตัราการเสียชีวิต เปรียบเทียบระหว่างตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบ

กบั ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560   
5) อตัราการลาออกของพนกังานตามช่วงอาย ุเฉล่ียที่ร้อยละ 8 – 17   
 
ผลการศกึษาพบว่า กรณีการปรับปรุงผลประโยชน์เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
ภาระผกูพนัในการตัง้ส ารองจะเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 18.1 ถึง 33.0 โดยประมาณ 
ขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการตัง้ส ารองประจ าปี จะเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 10.0 ถึง 32.4 ซึง่
ความแตกตา่งของ ผลกระทบนัน้ผนัแปรไปตามสดัสว่นของพนกังานทีมี่โอกาสทีจ่ะ
ปฎิบติังานครบ 20 ปี เมื่อถึงอายเุกษียณปกติ ในสว่นของการปรับปรุงตารางมรณะนัน้ 
สง่ผลกระทบตอ่ภาระผกูพนัฯและคา่ใช้จ่ายในการตัง้ส ารองเกษียณอายเุพียงเลก็น้อย 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 ถึง 1.3  และ ร้อยละ 0.8 ถึง 1.4 ตามล าดบั กลา่วโดยสรุป 
ผลกระทบของการปรับสทิธิประโยชน์เกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ตอ่
ภาระผกูพนัฯของกิจการจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัโครงสร้างก าลงัคนในกิจการนัน้ๆ  
 

รายละเอียด 
ผลกระทบต่อภาระผูกพันฯและค่าใช้จ่าย          

(ร้อยละที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับกรณีฐาน) 

ผลกระทบต่อ กรณี ตารางมรณะเดิม ตารางมรณะใหม่ 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์
เกษียณอาย ุ

ผลประโยชน์
เกษียณอายเุดิม 

- 0.7-1.3 

ผลประโยชน์
เกษียณอายใุหม่ 

18.1-33.0 19.1-33.9 

ค่าใช้จ่าย        
ในการตัง้ส ารอง

ประจ าปี 

ผลประโยชน์
เกษียณอายเุดิม 

- 0.8-1.4 

ผลประโยชน์
เกษียณอายใุหม่ 

10.0-32.4 11.0-33.4 
 

ในส่วนของหลักปฏิบัติในการบันทึกบัญชีท่ีมีต่อผลกระทบนัน้ กรณีการค านวณ
ผลประโยชน์เกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงตารางมรณะ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานประเภทหนึ่ง ดงันัน้กิจการจึงต้องรับรู้ผลก าไรขาดทนุจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other Comprehensive 
Income: OCI) อย่างไรก็ตามส าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนผลประโยชน์นัน้ กิจการต้อง
รับรู้ผลกระทบดงักล่าวเป็น “ต้นทนุบริการในอดีต (Past Service Cost)”  ในงบก าไร
ขาดทนุทนัทีในปีทีมี่การเปล่ียนแปลง ดงันัน้ กิจการควรติดตามสถานะของการปรับปรุง
กฎหมายและข้อบงัคบัของทัง้ 2 กรณีอย่างใกล้ชิด เพ่ือท่ีจะได้สามารถปรับปรุงประมาณ
การหนีส้ินผลประโยชน์เกษียณอายุของพนักงาน ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ระยะเวลาท่ีประกาศใช้. 

 วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2560 

ผลกระทบจากการปรับปรุงผลประโยชน์เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และตารางมรณะปี 2560  
ส าหรับการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 19 

 รายงานการวเิคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าโดย บริษัท ทีม เอ็กซเ์ซลเลนซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
(“ผู้จัดท า”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวเิคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีตอ่มลูคา่เงนิส ารอง
ผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอาย ุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการตัง้ส ารองในอนาคต ตาม
มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์เงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน ตลอดจนสมมตฐิานท่ีเก่ียวกบัอตัราการเสียชีวิต (ตารางมรณะไทย) มี
แนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลง  โดยสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลง สรุปได้ดงันี ้ 
 

1) ผลประโยชน์เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน - คณะรัฐมนตรี ได้อนมุตัใินหลกัการใน
การเพิ่มผลประโยชน์ส าหรับลกูจ้างท่ีมีอายงุานตัง้แต ่20 ปี ขึน้ไป จะได้รับเงินชดเชย 
จ านวน 400 วนัคา่จ้าง ทัง้นีร่้าง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ฉบบันีย้งัอยู่ในขัน้ตอนของ
การน าเสนอและพิจารณาโดยสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ ซึง่คาดวา่จะมีผลในปี 2561 

อายุงาน ผลประโยชน์เกษียณอายุ 

มากกวา่ 120 วนัแต่ไมเ่กิน 1 ปี ค่าจ้าง 30 วนัหรือเงินเดือน 1 เดือน 

1 ปี แต่ไมเ่กิน 3 ปี ค่าจ้าง 90 วนัหรือเงินเดือน 3 เดือน 

3 ปี แต่ไมเ่กิน 6 ปี ค่าจ้าง 180 วนัหรือเงินเดือน 6 เดือน 

6 ปี แต่ไมเ่กิน 10 ปี ค่าจ้าง 240 วนัหรือเงินเดือน 8 เดือน 

10 ปี แต่ไมเ่กิน 20 ปี ค่าจ้าง 300 วนัหรือเงินเดือน 10 เดือน 
ต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป ค่าจ้าง 400 วันหรือเงินเดือน 13.3 เดือน 

 

2) การปรับปรุงตารางมรณะไทย   - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ได้จดัท าตารางมรณะไทย พ.ศ.2560 ซึง่มีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 ทัง้นีอ้ตัรามรณะชดุใหม ่ หากพิจารณาเฉพาะ
ช่วงอายใุนวยัท างาน พบว่ามีอตัราการเสยีชีวิตลดลงประมาณร้อยละ 34 ถึง 41 โดย
เฉล่ียเม่ือเปรียบเทียบกบัตารางมรณะไทย พ.ศ.2551 ยกตวัอย่างเช่น คนไทยเพศ
ชาย อาย ุ35 ปี  จะมีโอกาสเสียชีวิตลดลงจาก จ านวน 29 คน มาอยู่ท่ี 19 คน ตอ่ 
10,000 คน โดยอตัราเสียชีวิตเพศหญิงมีการปรับปรุงดีกวา่เพศชายในทกุช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ  
ค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลง 

เพศชาย เพศหญิง 

ตัง้แต่ 20 ปี แต่ไมเ่กิน 30 ปี  -43.3% -48.7% 

ตัง้แต่ 30 ปี แต่ไมเ่กิน 40 ปี -34.7% -46.6% 

ตัง้แต่ 40 ปี แต่ไมเ่กิน 50 ปี -28.9% -32.4% 

ตัง้แต่ 50 ปี แต่ไมเ่กิน 60 ปี -29.2% -37.1% 

เฉล่ีย (ช่วงอายุ 20 – 60 ปี) -34.0% -41.2% 
 

การเปล่ียนแปลงใน 2 ปัจจยัข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการประเมินภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยตรรกะแล้ว องค์กรแต่ละแห่งจะต้องมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้ ทัง้ในส่วนของภาระ
ผูกพัน ณ สิน้รอบบัญชี ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุนของแต่ละปี แต่
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับโครงสร้างของพนักงานภายในองค์กรนัน้ๆ 
ประกอบกนั เช่น สดัสว่นของจ านวนพนกังานชายและหญิง อายุงานของพนกังาน ณ วนัท่ี
เกษียณมีโอกาสท่ีจะท างานครบ 20 ปี หรือไม่ เป็นต้น   
 
ผู้จดัท าได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบดงักลา่ว โดยท าการศกึษากรณีฐานเปรียบเทียบกบั
การเปล่ียนแปลงในแตล่ะกรณี  

รายงานการวเิคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ผลกระทบในภาพรวมเทา่นัน้  ทางบริษัท ทีม เอ็กซเ์ซลเลนซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั จะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระผกูพนัใดๆกบั
การน าผลการวิเคราะห์นีไ้ปใช้ปรับปรุงรายงานการประเมินภาระผกูพนัของกิจการใดเป็นการเฉพาะ และ/หรือผลสืบเน่ืองท่ีเกิดขึน้จากการน าผลลพัธ์หรือเนือ้หาใดๆในรายงานฉบบันีไ้ปใช้ 

 บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั เลขท่ี 540  อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์  ชัน้ 9  ห้อง 902 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์: 662-252-5500  โทรสาร: 662-252-5500 ต่อ 109 

จดหมายข่าว 


