
 

 

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมลูเพ่ิมเติมในงบการเงินของบริษทัประกนัชีวิต/ประกนัวินาศภยั 
 

ส ำนกังำน คปภ. ไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิในงบกำรเงนิของบรษิทัประกนัชวีติ/
ประกนัวนิำศภยันี้ขึน้ภำยใตข้อ้ก ำหนดของแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและกำร
เปิดเผยขอ้มลูส ำหรบัธุรกจิประกนัภยั  และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำ
ทีท่ ำกบัลกูคำ้ ส ำหรบัรำยกำรทำงบญัชดีงัต่อไปนี้  

1. หนี้สนิทำงกำรเงนิเพื่อคำ้ 
2. สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม  
3. หนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
4. กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง (เฉพำะกรณทีีเ่ลอืกใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง) 
5. กำรเปิดเผยดำ้นควำมเสีย่งของบรษิทัประกนัชวีติ/ประกนัวนิำศภยั 
6. สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 

 
1. หน้ีสินทางการเงินเพ่ือค้า (trading liabilities) 
 

หมำยถงึ หนี้สนิทำงกำรเงนิเพือ่คำ้ทีไ่มใ่ช่ตรำสำรอนุพนัธ ์ประกอบดว้ย ภำระในกำรสง่คนื
หลกัทรพัย ์และหนี้สนิทำงกำรเงนิเพือ่คำ้อื่นตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไมร่วมถงึหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์

 ภำระในกำรสง่คนืหลกัทรพัย ์หมำยถงึ ภำระของบรษิทัประกนัชวีติทีต่อ้งสง่คนืหลกัทรพัยท์ีร่บั
ไวเ้ป็นประกนักำรใหกู้ย้มืตำมธรุกรรมซือ้คนืภำคเอกชน (Private repo) หรอืธรุกรรมกำรยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) ใหแ้ก่คูค่ำ้ หรอืหลกัทรพัยท์ีย่มืมำ เนื่องจำกบรษิทั
ประกนัชวีติไดน้ ำหลกัทรพัยด์งักล่ำวไปขำยชอรต์ (Short sale) 

 
กำรเปิดเผยนโยบำยบญัช ี

  ใหเ้ปิดเผยเกณฑ ์(หรอืหลกักำร) กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิเพื่อคำ้ 
ซึง่ไม่รวมถงึตรำสำรอนุพนัธต์ำมทีม่ำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
 

กำรเปิดเผยส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิเพื่อคำ้ 
ใหแ้สดงรำยละเอยีด ดงันี้ 

  (หน่วย: บำท) 

 25X1 25X0 

 มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรม 
 

หนี้สนิทำงกำรเงนิเพือ่คำ้     
ภำระกำรส่งคนืหลกัทรพัย ์– ตรำสำรหนี้     
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  (หน่วย: บำท) 

 25X1 25X0 

 มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรม 
 

ภำระกำรส่งคนืหลกัทรพัย ์– ตรำสำรทุน     
อื่นๆ     
รวม     
บวก (หกั) ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ     
รวม     

 
 

2. สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม (financial assets designated at 
fair value through profit or loss) 

 
หมำยถงึ สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (เช่น เงนิลงทุน เงนิใหกู้้ยมื) ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก ำหนดใหว้ดั

มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน เนื่องจำกช่วยขจดัหรอืลดควำมไมส่อดคลอ้งอยำ่งมนียัส ำคญัใน
กำรวดัมลูค่ำหรอืกำรรบัรูร้ำยกำร (accounting mismatch) ซึง่อำจเกดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
หรอืกำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุนจำกรำยกำรดงักล่ำวดว้ยเกณฑท์ีแ่ตกต่ำงกนั ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

กำรเปิดเผยนโยบำยบญัช ี
ใหเ้ปิดเผยเกณฑ ์(หรอืหลกักำร) กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำตำมทีม่ำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด เช่น ลกัษณะของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุธิรรม กำรรบัรูแ้ละกำรตดัรำยกำรออกจำกบญัช ีวธิทีีบ่รษิทัประกนัภยัไดถ้อืปฏบิตัเิป็นไปตำมเงือ่นไข
ในกำรก ำหนดใหส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรเปิดเผยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
ใหแ้สดงรำยละเอยีด ดงันี้ 

 
  (หน่วย: บำท) 

 25X1 25X0 

 มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรม 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรม 

    

หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวสิำหกจิ     
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน     
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ     
เงนิใหกู้ย้มื     
อื่นๆ     
รวม     
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( หน่วย : บำท ) 

 25x1 25x0 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (หรอืกลุม่ของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ) 
- เงนิลงทุน 

 
 

         xxx 

 
 

xxx 
- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 

 

( หน่วย : บำท ) 
 25x1 25x0 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
จ ำนวนเงนิของตรำสำรอนุพนัธด์ำ้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเครือ่งมอืทีค่ลำ้ยคลงึกนัที่
ช่วยลดฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
- ประเภทของตรำสำรอนุพนัธ ์

 
 

    xxx 

 
 

xxx 
- ประเภทของตรำสำรอนุพนัธ ์ xxx xxx 
- ประเภทของตรำสำรอนุพนัธ ์ xxx xxx 
รวม xxx xxx 

 

( หน่วย : บำท ) 
 25x1 25x0 
 จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสีย่งดำ้นเครดติ
ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- จ ำนวนเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผลมำ
จำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำวะตลำดทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสีย่งดำ้นตลำด 

 
 

xxx 

 
 

xxx 

- มลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่ำงงวด xxx xxx 
- ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม xxx xxx 

 

( หน่วย : บำท ) 
 25x1 25x0 
 จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
จ ำนวนเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธด์ำ้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง   
- มลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่ำงงวด xxx xxx 
- ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมนบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัประกนัภยั
ก ำหนดใหส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

xxx xxx 

 

นอกจำกนี้ ใหเ้ปิดรำยละเอยีดของวธิกีำรและเหตุผลที่บรษิทัประกนัภยัเลอืกใชส้ ำหรบักำรประเมนิผล
สะสมของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำร
เปลีย่นแปลงควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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หำกบรษิทัประกนัภยัก ำหนดใหเ้ครือ่งมอืทำงกำรเงนิหรอืบำงส่วนของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน เนื่องจำกมกีำรใชต้รำสำรอนุพนัธด์ำ้นเครดติในกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของเครือ่งมอืทำงกำรเงนินัน้ บรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

- ส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธด์ำ้นเครดติทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติของเครือ่งมอืทำง
กำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนตำมทีก่ ำหนด บรษิทัประกนัภยั
ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกำรกระทบยอดของแต่ละรำยกำรส ำหรบัจ ำนวนเงนิตำมสญัญำ และมลูค่ำยตุธิรรม 
ณ วนัเริม่ตน้และวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำ 

- ผลก ำไรหรอืผลขำดทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรก ำหนดใหเ้ครือ่งมอืทำงกำรเงนิหรอื
บำงส่วนของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน และ  

- เมือ่มกีำรยกเลกิกำรวดัมลูค่ำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิหรอืบำงส่วนของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำ
ยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน บรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำง
กำรเงนินัน้ ซึง่จะถอืเป็นมลูค่ำตำมบญัชใีหม่ และจ ำนวนเงนิตำมสญัญำหรอืจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
กำรเปิดเผยส ำหรบัก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุธิรรม  

( หน่วย : บำท ) 
รำยกำร 25X1 25X0 

1. ดอกเบีย้รบั   
- เงนิลงทุน (เฉพำะตรำสำรหนี้) xxx xxx 
- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx 
- อื่น ๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 
2. ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม   
- เงนิลงทุน (เฉพำะตรำสำรหนี้) xxx xxx 
- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx 
- อื่น ๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 
3. ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรตดัรำยกำรออกจำกบญัช ี   
- เงนิลงทุน (เฉพำะตรำสำรหนี้) xxx xxx 
- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx 
- อื่น ๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 
รวมทัง้สิน้ xxx xxx 
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3. หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม (financial liabilities designated at fair 
value through profit or loss) 
 

หมำยถงึ หนี้สนิทำงกำรเงนิทีบ่รษิทัประกนัชวีติก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุนตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. เนื่องจำกช่วยขจดัหรอืลดควำมไมส่อดคลอ้งอยำ่งมนียัส ำคญัในกำรวดัมลูค่ำหรอืกำรรบัรูร้ำยกำร 
(accounting mismatch) ซึง่อำจเกดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ หรอืกำรรบัรูก้ ำไรและ
ขำดทุนจำกรำยกำรดงักล่ำวดว้ยเกณฑท์ีแ่ตกต่ำงกนั  

2. กลุ่มของหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่กีำรบรหิำรและ
ประเมนิผลดว้ยเกณฑม์ลูค่ำยตุธิรรม 

3. บรษิทัอำจก ำหนดใหส้ญัญำแบบผสมทัง้สญัญำวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรเปิดเผยนโยบำยบญัช ี
ใหเ้ปิดเผยเกณฑ ์(หรอืหลกักำร) กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำตำมทีม่ำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด เช่น ลกัษณะของหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุธิรรม เกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรก ำหนดหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวในกำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก วธิทีีบ่รษิทั
ประกนัภยัไดถ้อืปฏบิตัเิป็นไปตำมเงือ่นไขในกำรก ำหนดใหห้นี้สนิทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำน
ก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรเปิดเผยส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
ใหแ้สดงรำยละเอยีด ดงันี้ 

  (หน่วย: บำท) 

 25X1 25X0 

 มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรม 
 

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูคำ่ดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมโดยแสดงกำรเปลีย่นแปลงของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่นเขำ้งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

    

เงนิกูย้มื     
อื่นๆ     
รวม     
บวก (หกั) ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ     
รวม     
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  (หน่วย: บำท) 

 25X1 25X0 

 มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรม 
 

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูคำ่ดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมโดยแสดงกำรเปลีย่นแปลงของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่นเขำ้งบก ำไรขำดทุน 

    

เงนิกูย้มื     
อื่นๆ     
รวม     
บวก (หกั) ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ     
รวม     

 
3.1 กรณทีีแ่สดงผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 
( หน่วย : บำท ) 

 25x1 25x0 
ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

xxx xxx 

สว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชแีละมลูค่ำตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งจ่ำยช ำระเมือ่ครบ
ก ำหนด 

xxx xxx 

นอกจำกนี้ ใหเ้ปิดเผยกำรโอนก ำไรหรอืขำดทุนสะสมภำยใตส้่วนของเจำ้ของ (cumulative gain 
or loss within equity) ในระหว่ำงงวด และเหตุผลในกำรโอนรำยกำรดงักล่ำว รวมทัง้หำกมกีำรตดัรำยกำร
หนี้สนิออกจำกบญัชใีนระหว่ำงงวด ใหเ้ปิดเผยมลูค่ำก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัทีม่กีำรตดัรำยกำร 
รวมถงึรำยละเอยีดของวธิกีำรและเหตุผลทีบ่รษิทัประกนัภยัเลอืกใชส้ ำหรบักำรประเมนิผลสะสมของกำร
เปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของหนี้สนิ 

 
3.2  กรณทีีแ่สดงผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของควำมเสีย่งทุกประเภทในก ำไรหรอื

ขำดทุน 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

( หน่วย : บำท ) 
 25x1 25x0 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสีย่งดำ้นเครดติ
ของหนี้สนิ 

  

- มลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่ำงงวด xxx xxx 
- ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม xxx xxx 
ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชแีละมลูค่ำตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งจ่ำยช ำระเมือ่ครบ
ก ำหนด 

xxx xxx 
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นอกจำกนี้ ใหเ้ปิดรำยละเอยีดของวธิกีำรและเหตุผลทีบ่รษิทัประกนัภยัเลอืกใชส้ ำหรบักำร
ประเมนิผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสีย่งดำ้น
เครดติของหนี้สนิ 

อกีทัง้ใหเ้ปิดรำยละเอยีดวธิกีำรทีบ่รษิทัประกนัภยัใชใ้นกำรพจิำรณำว่ำ กำรแสดงผลกระทบ
ของกำรเปลีย่นแปลงของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นจะก่อใหเ้กดิหรอืเพิม่
ควำมไมส่อดคลอ้งในกำรวดัมลูค่ำทำงบญัชใีนก ำไรหรอืขำดทุนหรอืไม่หำกบรษิทัประกนัภยัถูกก ำหนดใหแ้สดง
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิในก ำไรหรอืขำดทุน บรษิทัประกนัภยัตอ้ง
เปิดเผยรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ ควำมเกีย่วขอ้งทำงเศรษฐกจิต่อคุณลกัษณะของหนี้สนิ และ
คุณลกัษณะของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอื่นดว้ย 

 
กำรเปิดเผยส ำหรบัก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกหนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม  

( หน่วย : บำท ) 
รำยกำร 25X1 25X0 

1. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ   
- หนี้สนิจำกสญัญำประกนัภยั xxx xxx 
- หนี้สนิจำกสญัญำลงทุน xxx xxx 
- เงนิกูย้มื xxx xxx 
- อื่น ๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 
2. ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม   
- หนี้สนิจำกสญัญำประกนัภยั xxx xxx 
- หนี้สนิจำกสญัญำลงทุน xxx xxx 
- เงนิกูย้มื xxx xxx 
- อื่น ๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 
3. ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรตดัรำยกำรออกจำกบญัช ี   
- หนี้สนิจำกสญัญำประกนัภยั xxx xxx 
- หนี้สนิจำกสญัญำลงทุน xxx xxx 
- เงนิกูย้มื xxx xxx 
- อื่น ๆ xxx xxx 
รวม xxx xxx 
รวมทัง้สิน้ xxx xxx 
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4. การบญัชีป้องกนัความเส่ียง (เฉพาะกรณีท่ีเลือกใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง) 
 

ใหเ้ปิดเผยนโยบำยในกำรป้องกนัควำมเสีย่งแต่ละประเภท (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำ
ยตุธิรรม กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด และกำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ) เครือ่งมอืทีใ่ช้ป้องกนัควำมเสีย่ง รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง หลกัเกณฑใ์นกำรบนัทกึบญัช ี
หลกัเกณฑใ์นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิควำมมปีระสทิธผิล ตลอดจนขอ้มลูอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งตำมทีม่ำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

กำรเปิดเผยส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธท์ีน่ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำปฏบิตัใิช ้
 

4.1 การป้องกนัความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรม 
       ใหอ้ธบิำยโดยยอ่ถงึกลยทุธแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้แต่ละประเภทของบรษิทั

ประกนัภยัส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำยตุธิรรม เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง (hedging 
instruments) รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง (hedged Items) วธิกีำรพจิำรณำควำมสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ
ระหว่ำงเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งเพื่อประเมนิควำมมปีระสทิธผิล
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง วธิกีำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเสีย่ง และแหล่งทีม่ำของควำมไมม่ี
ประสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 

(1) เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูระยะเวลำคงเหลอืของสญัญำและควำมไมม่ปีระสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัน้ี 
 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

ประเภทควำมเสีย่ง 

ระยะเวลำคงเหลอืของสญัญำ 
3 เดอืน
หรอืน้อย
กว่ำ 

มำกกว่ำ 
3 เดอืน ถงึ 

1 ปี 

มำกกว่ำ 1 
ปี 

ถงึ 5 ปี 

มำกกว่ำ 5 
ปี 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
(ตวัอย่ำง) สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (บำท : ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     
- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx xxx 
- อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) xxx xxx xxx xxx 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ 
(ตวัอย่ำง) สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     
- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx xxx 
- อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ % % % % 

ควำมเสีย่งดำ้นอื่น ๆ 
(ตวัอย่ำง) สญัญำขำยตรำสำรหนี้ล่วงหน้ำ 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     
- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx xxx 
- รำคำเฉลีย่ (บำท) xxx xxx xxx xxx 
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(หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

ประเภทควำมเสีย่ง 
จ ำนวน
เงนิตำม
สญัญำ* 

มลูค่ำตำมบญัช ี
(มลูค่ำยุตธิรรม) 

รำยกำรใน
งบแสดง
ฐำนะ

กำรเงนิที่
รวม

เครือ่งมอืที่
ใชป้้องกนั
ควำมเสีย่ง 

กำรเปลีย่นแปลง
ในมลูค่ำยุตธิรรม
ซึง่ใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรรบัรูค้วำม
ไมม่ปีระสทิธผิล
ของกำรป้องกนั
ควำมเสีย่ง 

ควำมไมม่ี
ประสทิธผิล
ของกำร

ป้องกนัควำม
เสีย่งทีไ่ดร้บัรู้
ในก ำไรหรอื
ขำดทุน 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ทีร่วมควำมไมม่ี
ประสทิธผิลของกำรป้องกนั

ควำมเสีย่ง 

สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
แลกเปลีย่น 
(ตวัอย่ำง)  
สญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (บำท : 
ดอลลำร์
สหรฐัอเมรกิำ) 

       

1. เงนิลงทุนในตรำ
สำรหนี้ 

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี้สนิ) 
ตรำสำร
อนุพนัธ ์

xxx xxx ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำร
บญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 

2. เงนิลงทุนในตรำ
สำรทุนทีว่ดัมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี้สนิ) 
ตรำสำร
อนุพนัธ ์

xxx xxx ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดั
มลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำร
ทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

รวม xxx xxx xxx  xxx xxx  
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
ดอกเบีย้ 
(ตวัอย่ำง)  
สญัญำแลกเปลีย่น
อตัรำดอกเบีย้ 

       

1. เงนิลงทุนในตรำ
สำรหนี้ 

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี้สนิ) 
ตรำสำร
อนุพนัธ ์

xxx xxx ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำร
บญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 

รวม xxx xxx xxx  xxx xxx  
ควำมเสีย่งดำ้นอื่น ๆ 
(ตวัอย่ำง)  
สญัญำขำยตรำสำร
หนี้ล่วงหน้ำ 

       

1. เงนิลงทุนในตรำ
สำรหนี้ 

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี้สนิ) 
ตรำสำร
อนุพนัธ ์

xxx xxx ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำร
บญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 

รวม xxx xxx xxx  xxx xxx  
รวมทัง้สิน้ xxx xxx xxx  xxx xxx  
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* ในกรณขีองตรำสำรอนุพนัธป์ระเภทอตัรำดอกเบีย้ ใหห้มำยถงึจ ำนวนทีอ่ำ้งองิตำมสญัญำ ในกรณขีองสญัญำ equity option ใหห้มำยถงึรำคำตลำด
ของหุน้ทีอ่ำ้งองิ และในกรณขีองตรำสำรอนุพนัธอ์ืน่ ๆ ใหห้มำยถงึจ ำนวนเงนิตำมสญัญำส ำหรบัดำ้นทีบ่รษิทัประกนัภยัมภีำระตอ้งจ่ำยช ำระ 

 

(2) รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

ประเภทควำมเสีย่ง 

มลูค่ำตำมบญัช ี

มลูค่ำสะสมของกำร
เปลีย่นแปลงในมลูค่ำ
ตำมบญัช ีซึง่รวมอยู่
ในมลูค่ำตำมบญัชขีอง
รำยกำรทีม่กีำรป้องกนั

ควำมเสีย่ง 
รำยกำรในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิทีร่วมรำยกำรทีม่ ี
กำรป้องกนัควำมเสีย่ง 

กำร
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ำตำมบญัชี
ซึง่ใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรรบัรู้
ควำมไมม่ี

ประสทิธผิลของ
กำรป้องกนั 
ควำมเสีย่ง 

มลูค่ำสะสมของกำร
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ำตำมบญัชทีี่
คงเหลอือยู่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิ
ส ำหรบัรำยกำรทีม่ ี
กำรป้องกนัควำม
เสีย่งทีไ่ดห้ยุดปรบั
ผลก ำไรขำดทุนจำก
กำรป้องกนัควำม

เสีย่ง 

สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
แลกเปลีย่น 
(ตวัอย่าง) 

       

1. เงนิลงทุนในตรำ
สำรหนี้ 

xxx  xxx  สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ – 
ตรำสำรหนี้ 

xxx xxx 

2. เงนิลงทุนในตรำ
สำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
อื่น 
รวม 

xxx 
 
 
 
 

xxx 

 xxx 
 
 
 
 

xxx 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่
ก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรม 

Xxx 
 
 
 
 

xxx 

Xxx 
 
 
 
 

xxx 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
ดอกเบีย้ 
(ตวัอย่าง) 

       

1. เงนิลงทุนในตรำ
สำรหนี้ 
รวม 

Xxx 
 

xxx 

 Xxx 
 

xxx 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ – 
ตรำสำรหนี้ 

Xxx 
 

xxx 

Xxx 
 

xxx 
ควำมเสีย่งดำ้นอื่น ๆ
(ตวัอย่าง) 

       

1. เงนิลงทุนในตรำ
สำรหนี้ 
รวม 

Xxx 
 

xxx 

 Xxx 
 

xxx 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ – 
ตรำสำรหนี้ 

Xxx 
 

xxx 

Xxx 
 

xxx 
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4.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
       ใหอ้ธบิำยโดยยอ่ถงึกลยทุธแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้แต่ละประเภทของบรษิทั

ประกนัภยัส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง (hedging 
instruments) รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง (hedged items) วธิกีำรพจิำรณำควำมสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ
ระหว่ำงเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งเพื่อประเมนิควำมมปีระสทิธผิล
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง วธิกีำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเสีย่ง และแหล่งทีม่ำของควำมไมม่ี
ประสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 

(1) เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูระยะเวลำคงเหลอืของสญัญำและควำมไมม่ปีระสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัน้ี 

( หน่วย : บำท )25x1 : 25x0 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสญัญา 
3 เดือน
หรือน้อย
กว่า 

มากกว่า 
3 เดือน ถึง 

1 ปี 

มากกว่า 1 
ปี 

ถึง 5 ปี 

มากกว่า 5 
ปี 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
(ตวัอย่ำง) สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ (บำท : เยน) 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     
- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx xxx 
- อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (บำท ต่อ 1 เยน) xxx xxx xxx xxx 
- อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ % % % % 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ 
(ตวัอย่ำง) สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     
- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx xxx 
- อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ % % % % 

ควำมเสีย่งดำ้นอื่น ๆ 
(ตวัอย่ำง) สญัญำขำยตรำสำรหนี้ล่วงหน้ำ 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     
- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx xxx 
- รำคำเฉลีย่ (บำท) xxx xxx xxx xxx 
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( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

ประเภทควำมเสีย่ง 
จ ำนวน
เงนิตำม
สญัญำ* 

มลูค่ำตำมบญัช ี(มลูค่ำ
ยุตธิรรม) 

รำยกำรในงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงนิทีร่วม
เครื่องมอืทีใ่ช้
ป้องกนัควำม

เสีย่ง 

กำร
เปลีย่นแปล
งในมลูค่ำ
ยุตธิรรมซึง่
ใชเ้ป็น
เกณฑใ์น
กำรรบัรู้
ควำมไม่มี
ประสทิธผิล
ของกำร
ป้องกนั

ควำมเสีย่ง 

ก ำไร
ขำดทุน
จำกกำร
ป้องกนั
ควำม
เสีย่งที่
ไดร้บัรู้
ในก ำไร
ขำดทุน
เบด็เสรจ็

อื่น 

ควำมไม่มี
ประสทิธ ิ
ผลของกำร
ป้องกนั

ควำมเสีย่ง
ทีไ่ดร้บัรูใ้น
ก ำไรหรอื
ขำดทุน 

รำยกำรใน
งบก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็ที่
รวมควำม
ไม่มี

ประสทิธผิล
ของกำร
ป้องกนั

ควำมเสีย่ง 

มลูค่ำเงนิ
ส ำรอง

ส ำหรบักำร
ป้องกนั

ควำมเสีย่ง
ในกระแส
เงนิสดทีถ่กู
ปรบัปรุง
รำยกำรไป
ยงัก ำไร
หรอื

ขำดทุน 

รำยกำรใน
งบก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็ที่
รวมกำร
ปรบัปรุง
รำยกำร 

สนิทรพัย์ หนี้สนิ 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
แลกเปลีย่น 
(ตวัอย่ำง)  
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบี้ย (บำท : เยน) 

          

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ xxx xxx xxx สนิทรพัย์ 
(หนี้สนิ) ตรำ
สำรอนุพนัธ์  

xxx xxx xxx ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สุทธจิำก
กำรบญัชี
ป้องกนั
ควำมเสีย่ง  

xxx รำยไดจ้ำก
กำรลงทุน
สุทธ ิ

รวม xxx xxx xxx  xxx xxx xxx  xxx  
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
ดอกเบี้ย 
(ตวัอย่ำง)  
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำ
ดอกเบี้ย 

          

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ xxx xxx xxx สนิทรพัย์ 
(หนี้สนิ) ตรำ
สำรอนุพนัธ์  

xxx xxx xxx ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สุทธจิำก
กำรบญัชี
ป้องกนั
ควำมเสีย่ง  

xxx รำยไดจ้ำก
กำรลงทุน
สุทธ ิ

รวม xxx xxx xxx  xxx xxx xxx  xxx  
ควำมเสีย่งดำ้นอื่น ๆ           
(ตวัอย่ำง)  
สญัญำซือ้ตรำสำรหนี้
ล่วงหน้ำ 

xxx xxx xxx สนิทรพัย์ 
(หนี้สนิ) ตรำ
สำรอนุพนัธ์  

xxx xxx xxx ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สุทธจิำก
กำรบญัชี
ป้องกนั
ควำมเสีย่ง  

xxx  

รวม xxx xxx xxx  xxx xxx xxx  xxx  
รวมทัง้สิน้ xxx xxx xxx  xxx xxx xxx  xxx  
* ในกรณีของตรำสำรอนุพนัธป์ระเภทอตัรำดอกเบี้ย ใหห้มำยถงึจ ำนวนทีอ่ำ้งองิตำมสญัญำ ในกรณีของสญัญำ equity option ใหห้มำยถงึรำคำตลำดของหุน้ทีอ่ำ้งองิ และในกรณี
ของตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น ๆ ใหห้มำยถงึจ ำนวนเงนิตำมสญัญำส ำหรบัดำ้นทีบ่รษิทัประกนัภยัมภีำระตอ้งจ่ำยช ำระ 
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(2) รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

ประเภทความเส่ียง 
รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ี
รวมรายการท่ีมีการป้องกนัความ

เส่ียง 

การ
เปล่ียนแปลงใน
มลูค่าตามบญัชี
ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์
ในการรบัรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั
ความเส่ียง 

มลูค่าเงินส ารอง
ส าหรบัการ
ป้องกนัความ
เส่ียงในกระแส

เงินสด 

มลูค่าเงินส ารอง
ส าหรบัการ
ป้องกนัความ
เส่ียงในกระแส
เงินสดส่วนท่ี
ไม่ได้ใช้การ
บญัชีป้องกนั
ความเส่ียงแล้ว 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
(ตวัอย่าง) 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 
รวม 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ – ตรำสำรหนี้ Xxx 
xxx 

Xxx 
xxx 

Xxx 
xxx 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ 
(ตวัอย่าง) 

    

1. เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 
รวม 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ – ตรำสำรหนี้ Xxx 
xxx 

Xxx 
xxx 

Xxx 
xxx 

ควำมเสีย่งดำ้นอื่นๆ     
รำยกำรทีค่ำดกำรณ์ 
รวม 

 Xxx 
xxx 

Xxx 
xxx 

Xxx 
xxx 

 
นอกจำกน้ี ใหเ้ปิดเผยระยะเวลำทีค่ำดว่ำกระแสเงนิสดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเกดิขึน้และมี
ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุน ตำมนโยบำยกำรบรหิำรของบรษิทัประกนัภยั โดยอำจเปิดเผยในลกัษณะกำร
บรรยำยหรอืแสดงเป็นตำรำงตำมตวัอยำ่งต่อไปนี้ 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

กระแสเงินสด 3 เดือนหรือน้อยกว่า มากกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 
กระแสเงนิสดรบั xxx xxx xxx 
กระแสเงนิสดจ่ำย xxx xxx xxx 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ xxx xxx xxx 

 
4.3 การป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
       ใหอ้ธบิำยโดยยอ่ถงึกลยทุธแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้แต่ละประเภทของบรษิทั

ประกนัภยัส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำม
เสีย่ง (hedging instruments) รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง (hedged Items) วธิกีำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์
เชงิเศรษฐกจิระหว่ำงเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งเพื่อประเมนิควำมมี
ประสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง วธิกีำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเสีย่ง และแหล่งทีม่ำของควำม
ไมม่ปีระสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
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( หน่วย : บำท ) 

25x1 : 25x0 

ประเภทควำมเสีย่ง 
ระยะเวลำคงเหลอืของสญัญำ 

1 ปีหรอืน้อย
กว่ำ 

มำกกว่ำ 1 ปี 
ถงึ 5 ปี 

มำกกว่ำ 5 ปี 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
(ตวัอย่ำง) สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (บำท : ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) 

   

- จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (XXบำท) xxx xxx xxx 
- อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ (บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) xxx xxx xxx 

 
( หน่วย : บำท ) 

25x1 : 25x0 

ประเภทควำม
เสีย่ง 

จ ำนวน
เงนิตำม
สญัญำ* 

มลูค่ำตำมบญัช ี
(มลูค่ำยุตธิรรม) 

รำยกำรในงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงนิทีร่วม
เครื่องมอืทีใ่ช้
ป้องกนัควำม

เสีย่ง 

กำร
เปลีย่นแปลง
ในมลูค่ำ

ยุตธิรรมซึง่ใช้
เป็นเกณฑใ์น
กำรรบัรูค้วำม

ไม่มี
ประสทิธผิล
ของกำร

ป้องกนัควำม
เสีย่ง 

ก ำไร
ขำดทุน
จำกกำร
ป้องกนั
ควำม

เสีย่งทีไ่ด้
รบัรูใ้น
ก ำไร
ขำดทุน
เบด็เสรจ็

อื่น 

ควำมไม่มี
ประสทิธผิล
ของกำร
ป้องกนั

ควำมเสีย่งที่
ไดร้บัรูใ้น
ก ำไรหรอื
ขำดทุน 

รำยกำรในงบ
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ที่

รวมควำมไม่มี
ประสทิธผิล
ของกำร

ป้องกนัควำม
เสีย่ง 

มลูค่ำเงนิ
ส ำรอง

ส ำหรบักำร
ป้องกนัควำม
เสีย่งในเงนิ
ลงทุนสุทธใิน
หน่วยงำน
ต่ำงประเทศ

ทีถ่กู
ปรบัปรุง
รำยกำรไป
ยงัก ำไรหรอื
ขำดทุน 

รำยกำรใน
งบก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็ที่
รวมกำร
ปรบัปรุง
รำยกำร 

สนิทรพัย์ หนี้สนิ 

ควำมเสีย่งดำ้น
อตัรำแลกเปลีย่น 

          

(ตวัอย่ำง)  
สญัญำ
แลกเปลีย่น
เงนิตรำ
ต่ำงประเทศและ
อตัรำดอกเบี้ย 
(บำท : ดอลลำร์
สหรฐัอเมรกิำ) 

xxx xxx xxx สนิทรพัย์ 
(หนี้สนิ) ตรำ
สำรอนุพนัธ์  

xxx xxx xxx ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สุทธจิำกกำร
บญัชป้ีองกนั
ควำมเสีย่ง  

xxx (ขึน้กบั
กำรแสดง
รำยกำร
ของก ำไร
หรอื
ขำดทุน
จำกกำร
จ ำหน่ำย
เงนิลงทุน) 

รวมทัง้สิน้ xxx xxx xxx   xxx xxx  xxx  
* ในกรณีของตรำสำรอนุพนัธป์ระเภทอตัรำดอกเบี้ย ใหห้มำยถงึจ ำนวนทีอ่ำ้งองิตำมสญัญำ ในกรณีของสญัญำ equity option ใหห้มำยถงึรำคำตลำดของหุน้ทีอ่ำ้งองิ และในกรณี
ของตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น ๆ ใหห้มำยถงึจำนวนเงนิตำมสญัญำส ำหรบัดำ้นทีบ่รษิทัประกนัภยัมภีำระตอ้งจ่ำยช ำระ 
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(1) รำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

ประเภทความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่า
ตามบญัชีซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์
ในการรบัรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของการ
ป้องกนัความเส่ียง 

มลูค่าเงินส ารองส าหรบั
การป้องกนัความเส่ียงใน 

เงินลงทุนสทุธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

มลูค่าเงินส ารองส าหรบั
การป้องกนัความเส่ียงใน

เงินลงทุนสทุธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
ส่วนท่ีไม่ได้ใช้การบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงแล้ว 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
(ตวัอย่าง) 

   

1. เงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
(ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) 

xxx xxx xxx 

 

4.4 การกระทบยอดเงินส ารองภายใต้ส่วนของเจ้าของ 
      ใหเ้ปิดเผยกำรกระทบยอดเงนิส ำรองส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด และเงนิส ำรอง

ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศภำยใตส้่วนของเจำ้ของแยกตำม
ประเภทควำมเสีย่ง รวมทัง้กำรวเิครำะหก์ ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตวัอยำ่ง 

 
ส ารองส าหรบัการป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ยอดต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25xx xxx 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมในส่วนทีม่ปีระสทิธผิล xxx 
  ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น (ตวัอย่ำง) xxx 
  ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ (ตวัอย่ำง) xxx 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรอืขำดทุน  
  ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น (ตวัอย่ำง) xxx 
  ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ (ตวัอย่ำง) xxx 
ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง xxx 
ยอดส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25xx xxx 

 

 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ 

แปลงค่างบการเงินจากการ 
ด าเนินงานในต่างประเทศ 

ยอดต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25 xx xxx 
การป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมในส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ xxx 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของหน่วยงำนต่ำงประเทศ xxx 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรอืขำดทุน xxx 
ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง xxx 
ยอดส้ินงวด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25xx xxx 
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ต้นทุนการป้องกนัความเส่ียง

รอตดับญัชี 
ยอดต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 25 xx xxx 
ความเคล่ือนไหวของมลูค่าของต้นทุนป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี  
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของสว่นต่ำงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ xxx 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของสว่นของอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ xxx 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรอืขำดทุน xxx 
ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง xxx 
ยอดส้ินงวด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25xx xxx 
*หมำยเหตุ: บรษิทัอำจเปิดเผยเกีย่วกบักำรกระทบยอดส ำรองทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในหมำยเหตุนี้ตำมตำรำงขำ้งตน้ หรอืหำก
บรษิทัไดเ้ปิดเผยกำรกระทบยอดในลกัษณะเดยีวกนัในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของหรอืในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้อื่น 
บรษิทัไมจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตำรำงขำ้งตน้ในหมำยเหตุขอ้นี้ 
  

4.5 การเปิดเผยส าหรบัก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
( หน่วย : บำท ) 

25x1 : 25x0 
 ความเส่ียงด้าน

อตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงด้าน
อตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงด้าน 
อ่ืน ๆ 

รวม 

1. กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรม     
- ส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิล xxx xxx xxx xxx 
- ส่วนทีม่ปีระสทิธผิล xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
2. กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด     
- ส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิล xxx xxx xxx xxx 
- ส่วนทีม่ปีระสทิธผิลส ำหรบัรำยกำรทีม่กีำร
ป้องกนัควำมเสีย่งเมือ่กำรป้องกนัควำมเสีย่ง
สิน้สุด 

xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 
3. กำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธ ิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

    

- ส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิล xxx - - xxx 
- ส่วนทีม่ปีระสทิธผิลส ำหรบัรำยกำรทีม่กีำร
ป้องกนัควำมเสีย่งเมือ่กำรป้องกนัควำมเสีย่ง
สิน้สุด 

xxx - - xxx 

รวม xxx - - xxx 
รวมทัง้สิน้ xxx xxx xxx ตรงกบัหน้ำงบก ำไร

ขำดทนุและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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5. การเปิดเผยด้านความเส่ียงของบริษทัประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูซึง่ช่วยใหผู้ใ้ชง้บกำรเงนิประเมนิลกัษณะและขอบเขตของควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสญัญำ
ประกนัภยั ตำมยอ่หน้ำที ่39 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเรือ่งสญัญำประกนัภยั และจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบัควำมเสีย่งจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ส ำหรบัควำมเสีย่งแต่ละประเภททีเ่กดิ
จำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูเชงิคุณภำพ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่งและกำร
เกดิขึน้ของควำมเสีย่ง วตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ (2) ขอ้มลูเชงิปรมิำณ เช่น ฐำนะ
เปิดต่อควำมเสีย่งทีม่ ีณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรกระจกุตวัของควำมเสีย่ง 

โดยขอ้มลูของควำมเสีย่งแต่ละประเภทตอ้งครอบคลุมรำยกำรดงัต่อไปนี้ ตำมทีม่ำตรฐำนกำรบญัชแีละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 

 1) ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ คอื ควำมเสีย่งทีคู่่สญัญำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิฝ่ำยหน่ึงจะท ำให้
เกดิผลขำดทุนทำงกำรเงนิต่อคู่สญัญำอกีฝำ่ยหน่ึงโดยกำรทีไ่มส่ำมำรถจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนั ใหเ้ปิดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติส ำหรบัเครือ่งมอืทำง
กำรเงนิทีต่อ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของกำรดอ้ยค่ำในมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบั
ที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ โดยเปิดเผยแยกตำมประเภทของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
เช่น เงนิใหกู้ย้มื (รวมรำยกำรนอกงบดุลทีเ่กีย่วขอ้ง) ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น อยำ่ง
น้อยดงัต่อไปนี้  

 
 ประเภทเครือ่งมอืทำง

กำรเงนิ 
ประเภทเครือ่งมอืทำง

กำรเงนิ 
นโยบำยของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมคีวำมเสีย่งดำ้น
เครดติต ่ำ (ถำ้มกีำรน ำมำปฏบิตัใิช)้ 

  

นโยบำยของควำมเสีย่งดำ้นเครดติไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัตัง้แต่ กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก เมือ่
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวเกนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 
30 วนั 

  

ค ำนิยำมเชงิคุณภำพและเชงิปรมิำณของกำรไมป่ฏบิตัิ
ตำมสญัญำของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึเหตุผลในกำร
เลอืกค ำนิยำมเหล่ำนัน้ 

  

นโยบำยของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิว่ำเขำ้ขำ่ยเป็น
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ 

  

นโยบำยกำรตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึขอ้
บ่งชีว้่ำไมม่กีำรไดร้บัคนืทีส่มเหตุสมผลทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ และขอ้มลูเกีย่วกบันโยบำยส ำหรบัสนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิทีต่ดัจ ำหน่ำยแลว้ แต่ยงัอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุม
ของบรษิทัประกนัภยั 
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หำกผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ถูกวดัมลูค่ำ
แบบกลุ่ม บรษิทัประกนัภยัจะจดักลุ่มเครือ่งมอืเหล่ำนัน้
อย่ำงไร 

  

 

 - นโยบำยของกำรถอืปฏบิตัสิ ำหรบักำรเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหมอ่ยำ่งไร 
 - นโยบำยของกำรจดัประเภทควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำร
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขขณะทีค่่ำเผื่อผลขำดทุนถูกวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
ตลอดอำยขุองเครือ่งมอืทำงกำรเงนิหรอืไม่ โดยปรบัปรงุขอบเขตของค่ำเผื่อผลขำดทุนใหก้ลบัสู่สภำพเดมิที่
ถูกวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 
 - นโยบำยของกำรตดิตำมมลูค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ว่ำเป็นไป
ตำมเงือ่นไขตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งจนภำยหลงักำรวดัมลูค่ำใหมด่ว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัผล
ขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยขุองเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  
 อกีทัง้ใหเ้ปิดอธบิำยเกีย่วกบัขอ้มลู สมมตฐิำนและเทคนิคกำรประมำณกำรทีถ่อืปฏบิตัติำม
กำรดอ้ยค่ำของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  โดยเปิดเผยแยกตำม
ประเภทของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ เช่น เงนิให้กูย้มื (รวมรำยกำรนอกงบดุลทีเ่กีย่วขอ้ง) ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น อยำ่งน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ประเภทเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ประเภทเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
เกณฑพ์ืน้ฐำนของขอ้มลูและสมมตฐิำนและวธิกีำร
ประมำณกำรทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูค่ำของผลขำดทุนดำ้น
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 

  

เกณฑพ์ืน้ฐำนของขอ้มลูและสมมตฐิำนและวธิกีำร
ประมำณกำรทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูค่ำของผลขำดทุนดำ้น
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุของเครือ่งมอืทำง
กำรเงนิทีม่คีวำมเสีย่งเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญันบัแต่กำร
รบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก 

  

เกณฑพ์ืน้ฐำนของขอ้มลูและสมมตฐิำนและวธิกีำร
ประมำณกำรทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูค่ำของผลขำดทุนดำ้น
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุของเครือ่งมอืทำง
กำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ 

  

กำรใชข้อ้มลูคำดกำรณ์ในอนำคตในกำรพจิำรณำผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้อย่ำงไร ซึง่รวมถงึ
กำรใชข้อ้มลูทำงเศรษฐศำสตรม์หภำค 

ตวัอย่าง: 
- ปจัจยัทีใ่ชใ้นกำรท ำ forward 
looking 
- ควำมสมัพนัธข์อง forward looking 
กบัขอ้มลูในอดตี 
- จ ำนวนสถำนกำรณ์ ทีใ่ช ้และค่ำ
ของแต่ละปจัจยั 

 

กำรเปลีย่นแปลงในวธิกีำรประมำณกำรหรอืสมมตฐิำนทีม่ ี
นยัส ำคญัทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ
เหตุผลในกำรเปลีย่นแปลง ดงักล่ำว (ถำ้ม)ี 
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อกีทัง้ใหเ้ปิดเผยค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีอ่ยูใ่น
ขอบเขตของขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำง
กำรเงนิ โดยเปิดเผยแยกตำมประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ เช่น เงนิใหกู้ย้มื (รวมรำยกำรนอกงบดุลที่
เกีย่วขอ้ง) ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

 ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีไม่มี

การเพ่ิมขึน้อย่าง
มีนัยส าคญัของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 
(12-mth ECL) 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL-

not credit 
impaired) 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

(Lifetime ECL-
credit impaired) 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้
ของสินทรพัย์
ทางการเงินท่ี
มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
เม่ือเร่ิมแรกท่ี
ซ้ือหรือได้มา 
(Lifetime 

ECL-
purchased or 

originated 
credit 

impaired) 

รวม 

(ประเภทสนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิ) 

     

ยอดตน้งวด xxx xxx xxx xxx xxx 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำก
กำรเปลีย่นกำรจดัชัน้ 

xxx xxx xxx xxx xxx 

กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำก
กำรวดัมลูค่ำค่ำเผือ่ผล
ขำดทุนใหม ่

xxx xxx xxx xxx xxx 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหมท่ี่
ซื้อหรอืไดม้ำ 

xxx xxx xxx xxx xxx 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถู่กตดั
รำยกำรออกจำกบญัช ี

xxx xxx xxx xxx xxx 

ส่วนทีต่ดัจ ำหน่ำยจำกบญัช ี xxx xxx xxx xxx xxx 
ส่วนทีไ่ดร้บัคนื xxx xxx xxx xxx xxx 
อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx 
ยอดปลำยงวด xxx xxx xxx xxx xxx 
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( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

 ประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีใ่ชว้ธิกีำรค ำนวณค่ำเผือ่ผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้อย่ำงงำ่ย 

 

 เช่น ลกูหนี้กำรคำ้ เช่น สนิทรพัยต์ำมสญัญำ อื่นๆ  รวม 
ยอดตน้งวด xxx xxx xxx xxx 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรวดั
มลูค่ำค่ำเผือ่ผลขำดทุนใหม ่

xxx xxx xxx xxx 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหมท่ีซ่ื้อหรอืไดม้ำ xxx xxx xxx xxx 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถู่กตดัรำยกำร
ออกจำกบญัช ี

xxx xxx xxx xxx 

ส่วนทีต่ดัจ ำหน่ำยจำกบญัช ี xxx xxx xxx xxx 
ส่วนทีไ่ดร้บัคนื xxx xxx xxx xxx 
อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 
ยอดปลำยงวด xxx xxx xxx xxx 

 
ในระหว่ำงงวด บรษิทัประกนัภยัมมีลูค่ำรวมของผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีไ่มไ่ดค้ดิลดเป็นมลูค่ำ

ปจัจบุนั ณ กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรกส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่เริม่แรกที่
ซือ้หรอืไดม้ำจ ำนวน XXX บำท 
 

นอกจำกนี้ บรษิทัประกนัภยัตอ้งอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญัของมลูค่ำตำมบญัชขีอง
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระหว่ำงงวดทีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ดงันี้ 
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( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

เครื่องมือทางการเงิน 
ค าอธิบายของการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัของ 
มลูค่าตามบญัชี 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
สินทรพัยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 
(12-mth ECL) 

สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL-not 
credit impaired) 

สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

(Lifetime ECL-
credit impaired) 

(ตวัอย่ำง) 
เงนิใหกู้ย้มืทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย 

พอรต์สนิเชือ่บุคคลลดลง 500 
ลำ้นบำท 

xxx xxx xxx 

 
 ( หน่วย : บำท ) 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญาซ่ึงไม่ท าให้เกิดการตดัรายการออก
จากบญัชีในระหว่างปี 

 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยก่อนกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ซึง่กระแสเงนิสดตำมสญัญำได้
เปลีย่นแปลงระหว่ำงรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 

 

ก ำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้  
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขซึง่ค่ำเผือ่ผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ถูกเปลีย่นระหว่ำงงวดสิน้สุดเพือ่ไปเป็นมลูคำ่เท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 

 

 
 อกีทัง้ใหเ้ปิดจ ำนวนเงนิซึง่เป็นตวัแทนทีด่ทีีสุ่ดของฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติของ
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยไมต่อ้งค ำนึงถงึหลกัประกนัทีม่อียู่หรอืกำรดำเนินกำร
ใดๆ เพื่อเพิม่ควำมน่ำเชื่อถอื (เช่น สญัญำทีย่นิยอมใหห้กักลบลบหนี้ระหว่ำงกนั ซึง่ไมเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรหกั
กลบตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรส ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ) 
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( หน่วย : บำท ) 
 25X1 25X0 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ   
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด   
- สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์   
- เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์   
- เงนิใหกู้ย้มื   
- สนิทรพัยล์งทุนทีผู่เ้อำประกนัภยัรบัควำมเสีย่ง   
- อื่นๆ   
รวม xxx xxx 
ภำระผกูพนัของกำรใหส้นิเชือ่   
รวมฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติ xxx xxx 

 
- รำยละเอยีดของลกัษณะและคุณภำพของหลกัประกนัทีบ่รษิทัประกนัภยัถอืไว้ 
- ค ำอธบิำยของกำรเปลีย่นแปลงทีม่นียัส ำคญัในคุณภำพของหลกัประกนัหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ 

เพื่อเพิม่ควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นผลมำจำกกำรเสื่อมค่ำหรอืกำรเปลีย่นแปลงในนโยบำย
หลกัประกนัของบรษิทัประกนัภยัในระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน 

- ขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีบ่รษิทัประกนัภยัไมไ่ดร้บัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุน เนื่องจำกมี
หลกัประกนั 
 

ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ ณ วนัทีร่ำยงำน ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเชงิ
ปรมิำณเกีย่วกบัหลกัประกนัทีบ่รษิทัประกนัภยัถอืไวเ้พื่อเป็นประกนัและกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อเพิม่
ควำมน่ำเชื่อถอื (เช่น มลูค่ำหลกัประกนัและกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อเพิม่ควำมน่ำเชื่อถอืทีจ่ะลดควำม
เสีย่งดำ้นเครดติ) และบรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยยอดคงคำ้งตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่
ถูกตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและยงัคงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุม 
 

ในกรณทีีบ่รษิทัประกนัภยัไดร้บัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใน
ระหว่ำงงวด เพื่อเป็นหลกัประกนัหรอืใชด้ ำเนินกำรเพิม่ควำมน่ำเชื่อถอื (เช่น กำรค ้ำประกนั) และ
สนิทรพัยด์งักล่ำวเขำ้เงื่อนไขกำรรบัรูร้ำยกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชหีรอืมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัอื่น บรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัประกนัภยัถอื
ไว ้ณ วนัทีร่ำยงำนดงัต่อไปนี้ 
  

- ลกัษณะและมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และ 
- นโยบำยของบรษิทัประกนัภยัในกำรจ ำหน่ำยหรอืกำรใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์ หำกสนิทรพัย์

เหล่ำนัน้ไมส่ำมำรถจะเปลีย่นเป็นเงนิสดไดท้นัท ี
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อกีทัง้ใหเ้ปิดเผยมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติ
ของเงนิใหส้นิเชื่อและสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ โดยแยกตำมระดบักำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้น
เครดติ 
 

ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยต์ำมสญัญำ หรอื ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำทีใ่ชว้ธิกีำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้อยำ่งง่ำยใหเ้ปิดเผยจ ำนวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและ
ฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

 ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนทาง

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีไม่มี

การเพ่ิมขึน้อย่าง
มีนัยส าคญัของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 
(12-mth ECL) 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนทาง

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึน้อย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL-

not credit 
impaired) 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนทาง

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

(Lifetime ECL-
credit impaired) 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนทาง

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ของ
สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิตเม่ือ
เร่ิมแรกท่ีซ้ือ
หรือได้มา 

(Lifetime ECL-
purchased or 

originated 
credit impaired) 

รวม 

      
(ประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ) xxx xxx xxx xxx xxx 
(ประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ) xxx xxx xxx xxx xxx 
(ประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ) xxx xxx xxx xxx xxx 
(ประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ) xxx xxx xxx xxx xxx 

 
 
 

2) ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง คอื ควำมเสีย่งทีบ่รษิทัประกนัภยัจะเผชญิกบัควำมยำกล ำบำกใน
กำรช ำระคนืภำระผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิทำงกำรเงนิ ซึง่ตอ้งจำ่ยช ำระดว้ยเงนิสดหรอื
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น 
- รำยละเอยีดกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องทีเ่กีย่วขอ้งตำมมุมมองของบรษิทั
ประกนัภยั 
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( หน่วย : บำท ) 
25x1 : 25x0 

จ ำนวนกระแสเงนิสดไหลออก
เมือ่ครบก ำหนดอำยุสญัญำ 

ระยะเวลำครบ
ก ำหนดไมเ่กนิ 1 

เดอืน 

ระยะเวลำครบ
ก ำหนดมำกกว่ำ 1 
เดอืนแต่ไมเ่กนิ 3 

เดอืน 

ระยะเวลำครบ
ก ำหนดมำกกว่ำ 3 
เดอืนแต่ไมเ่กนิ 1 ปี 

ระยะเวลำครบ
ก ำหนดมำกกว่ำ 1 ปี

แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 

ระยะเวลำครบ
ก ำหนดมำกกว่ำ  5 

ปี 

ประเภทหนี้สนิทำงกำรเงนิ      

ประเภทหนี้สนิทำงกำรเงนิ      

ประเภทหนี้สนิทำงกำรเงนิ      

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำร
อนุพนัธ ์

     

 
3) ควำมเสีย่งดำ้นตลำด 
ควำมเสีย่งดำ้นตลำด ควำมเสีย่งทีม่ลูค่ำยตุธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนำคตของเครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิจะมคีวำมผนัผวนอนัเน่ืองมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด ควำมเสีย่งดำ้น
ตลำดประกอบดว้ยควำมเสีย่ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งดำ้นสกุลเงนิ ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำ
ดอกเบีย้ และควำมเสีย่งดำ้นรำคำอื่น 

ส ำหรบับรษิทัทีไ่มไ่ดใ้ชว้ธิ ีValue-At-Risk ซึง่สะทอ้นถงึควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเสีย่ง 
(เช่น อตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลีย่น) และใชผ้ลของกำรวเิครำะหด์งักล่ำวในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทำง
กำรเงนิ ใหบ้รษิทัเปิดเผยรำยควำมเสีย่งดงัต่อไปนี้ 

- กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) ส ำหรบัควำมเสีย่งดำ้นตลำดแต่ละประเภททีบ่รษิทั
ประกนัภยัเผชญิอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยแสดงถงึผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของ
ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเสีย่งดำ้นตลำดทีม่ต่ีอก ำไรหรอืขำดทุนและส่วนของเจำ้ของของบรษิทั
ประกนัภยั ซึง่มคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัดงักล่ำว  

- วธิกีำรและสมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว และ  
- กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรและสมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวจำกงวดก่อน รวมถงึเหตุผล

ของกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว  
หำกบรษิทัประกนัภยัมกีำรท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ วธิ ีValue-At-Risk ซึง่สะทอ้นถงึควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเสีย่ง (เช่น อตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลีย่น) และใชผ้ลของกำรวเิครำะห์
ดงักล่ำวในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ บรษิทัประกนัภยัสำมำรถใชก้ำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวดงักล่ำว
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้  

- ค ำอธบิำยวธิทีีใ่ชใ้นกำรท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) รวมทัง้ตวัแปรหลกัและ
สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลู และ  

- ค ำอธบิำยวตัถุประสงคข์องวธิทีีใ่ชแ้ละขอ้จ ำกดัทีอ่ำจท ำใหข้อ้มลูไมส่ะทอ้นมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์
และหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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6. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (contract asset and contract liability) 
 

หมำยถงึ สทิธทิีก่จิกำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนเป็นกำรแลกเปลีย่นกบัสนิคำ้หรอืบรกิำรนอกเหนือจำกดำ้น
กำรประกนัภยัซึง่กจิกำรไดโ้อนใหก้บัลกูคำ้แลว้ โดยสทิธดิงักล่ำวจะเกดิขึน้ตำมเงือ่นไขบำงประกำรทีไ่มใ่ช่เรือ่ง
ของระยะเวลำทีผ่่ำนไป (ตวัอยำ่งเช่น ผลกำรปฏบิตังิำนของกจิกำรในอนำคต) รวมถงึสนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำก
ตน้ทุนทีท่ ำใหไ้ดม้ำซึง่สญัญำหรอืตน้ทุนในกำรท ำใหแ้ลว้เสรจ็ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (contract liability) 

หมำยถงึ ภำระผกูพนัของกจิกำรในกำรโอนสนิคำ้หรอืบรกิำรนอกเหนือจำกดำ้นประกนัภยัใหก้บัลกูคำ้ 
ซึง่กจิกำรไดร้บั (หรอืมสีทิธเิรยีกรบั) ค่ำตอบแทนจำกลกูคำ้แลว้ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
กำรเปิดเผยนโยบำยบญัช ี
ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ำรรบัรูแ้ละวดัมลูค่ำ วธิกีำรตดัจ ำหน่ำย ของสนิทรพัยแ์ละหน้ีทีเ่กดิจำกสญัญำ 
 
กำรเปิดเผยส ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 

 
  25X1 

(บำท) 
25X0 
(บำท) 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร 

 XXX XXX 

สนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำกตน้ทุนทีท่ ำใหไ้ดม้ำซึง่สญัญำ  XXX XXX 
สนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำกตน้ทุนในกำรท ำใหแ้ลว้เสรจ็ตำม
สญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 

 XXX XXX 

(หกั) ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  (XXX) (XXX) 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ-สทุธ ิ  XXX XXX 
    
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร 

 XXX XXX 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร 

 XXX XXX 

รวมหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ   XXX XXX 
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 25X1 25X0 

 สนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำก
ตน้ทุนทีท่ ำใหไ้ดม้ำซึง่

สญัญำ 

สนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำก
ตน้ทุนในกำรท ำใหแ้ลว้
เสรจ็ตำมสญัญำทีท่ ำ

กบัลกูคำ้ 

สนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำก
ตน้ทุนทีท่ ำใหไ้ดม้ำซึง่

สญัญำ 

สนิทรพัยท์ีร่บัรูม้ำจำกตน้ทุน
ในกำรท ำใหแ้ลว้เสรจ็ตำม
สญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 

ยอดตน้งวด     
สนิทรพัยท์ีร่บัรูเ้พิม่ใน
งวด 

    

จ ำนวนทีต่ดัจ ำหน่ำย
ในงวด 

    

(หกั) ผลขำดทุนดำ้น
เครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ทีร่บัรูใ้นงวด 

    

รวม     

 
 25X1 25X0 

 หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำ
กำรใหบ้รกิำร..... 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำ
กำรใหบ้รกิำร..... 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำ
กำรใหบ้รกิำร..... 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำ
กำรใหบ้รกิำร..... 

ยอดตน้งวด     
หนี้สนิทีร่บัรูเ้พิม่ในงวดจำก......(อธบิำย
ลกัษณะรำยกำร)........ 

    

รำยไดท้ีร่บัรูใ้นงวดซึง่ไดเ้คยรวมอยู่ใน
ยอดยกมำตน้งวด 

    

กำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง
ประมำณกำร......(อธบิำยลกัษณะ
รำยกำร)........ 

    

รวม     

 
ใหแ้สดงประเภทและรำยละเอยีดของรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ อย่ำงน้อย ดงันี้ 
 

 25X1 

 
 

กำรใหบ้รกิำร
ดำ้น ..... 

กำรใหบ้รกิำร
ดำ้น ..... 

 
อื่นๆ 

 
รวม 

จงัหวะเวลำของกำรรบัรูร้ำยได ้     
   รบัรู ้ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง     
   รบัรูต้ลอดช่วงเวลำหนึ่ง     
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้     
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 25X0 

 
 

กำรใหบ้รกิำร
ดำ้น ..... 

กำรใหบ้รกิำร
ดำ้น ..... 

 
อื่นๆ 

 
รวม 

จงัหวะเวลำของกำรรบัรูร้ำยได ้     
   รบัรู ้ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง     
   รบัรูต้ลอดช่วงเวลำหนึ่ง     
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้     

 
 

 
 


