
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 1 

แบบงบการเงิน 
กรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

แบบงบการเงินรายไตรมาส 

  



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

สินทรพัย์ วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิปีบญัชลีา่สดุ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เบยีประกนัภยัคา้งรบั

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรบั

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ

ลกูหนีจากสญัญาประกนัภยัต่อ

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์

สนิทรพัยล์งทุน

    เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์

    เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรบั

    อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้

สนิทรพัยล์งทุนทผีูเ้อาประกนัภยัรบัความเสยีง

ทรพัยส์นิรอการขาย

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนื

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี

สนิทรพัยอ์นื

รวมสินทรพัย์

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที……….….……วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุนั และ วนัสินปีบญัชีล่าสดุ



หน่วย : บาท

หนีสินและสว่นของเจ้าของ วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิปีบญัชลีา่สดุ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั

หนีสนิจากสญัญาลงทุน

เจา้หนีบรษิทัประกนัภยัต่อ

หนีสนิอนุพนัธ์

หนีสนิทางการเงนิอนื

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี

หนีสนิอนื

รวมหนีสิน

สว่นของเจา้ของ / สว่นของสาํนกังานใหญ่*

    ทุนเรอืนหุน้ / ทุนจากสาํนกังานใหญ่*

        ทุนจดทะเบยีน   

            หุน้บุรมิสทิธ ิ   จํานวนหุน้.............หุน้  มูลค่าหุน้ละ.......บาท

            หุน้สามญั       จาํนวนหุน้.............หุน้  มูลค่าหุน้ละ.......บาท

        ทุนทอีอกและชาํระแลว้  

            หุน้บุรมิสทิธ ิ   จํานวนหุน้.............หุน้  มูลค่าหุน้ละ.......บาท

            หุน้สามญั       จาํนวนหุน้.............หุน้  มูลค่าหุน้ละ.......บาท

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้

สว่นเกนิ (ตํากวา่) มูลค่าหุน้

    สว่นเกนิ (ตํากวา่) มูลค่าหุน้บรุมิสทิธิ

    สว่นเกนิ (ตํากวา่) มูลค่าหุน้สามญั

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซอืคนื - หุน้บุรมิสทิธิ

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซอืคนื - หุน้สามญั

กําไร (ขาดทุน) สะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย

        จดัสรรสาํหรบัหุน้ทุนซอืคนื

        อนื ๆ

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หกั หุน้ทุนซอืคนื - หุน้บุรมิสทิธิ

หกั หุน้ทุนซอืคนื - หุน้สามญั

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสินและสว่นของเจ้าของ

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

วนัสนิรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจุบนั วนัสนิรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีก่อน

รายได้

  เบยีประกนัภยัรบั

  หกั เบยีประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ

  เบยีประกนัภยัรบัสทุธิ

  หกั สาํรองเบยีประกนัภยัทยีงัไมถ่อืเป็นรายไดเ้พมิ (ลด) จากงวดก่อน

  เบยีประกนัภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกนัภยัต่อ

  รายไดค้่าจา้งและค่าบําเหน็จ

  รายไดจ้ากการลงทนุ

  กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ

  กําไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมลูค่ายตุธิรรม

  กําไร (ขาดทนุ) สทุธจิากการบญัชป้ีองกนัความเสยีง

  สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี)

  รายไดอ้นื 

  รวมรายได้

ค่าใชจ้่าย   

  สาํรองประกนัภยัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพมิ (ลด) 

  สาํรองความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุเพมิ (ลด)

  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทน 

  หกั ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัต่อ

  ค่าจา้งและค่าบําเหน็จ

  ค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยัอนื 

  ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน

  ตน้ทนุทางการเงนิ

  ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ

  ค่าใชจ่้ายอนื

  รวมค่าใชจ้่าย

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได้

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

  รายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุทวีดัมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

      กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่ายตุธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสด

      กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่ายตุธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

      กําไร (ขาดทนุ) จากตน้ทนุการป้องกนัความเสยีงรอตดับญัชี

      กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 

      สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      องค์ประกอบอนืของกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

      ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

  รายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      กําไร (ขาดทนุ) จากการเปลยีนแปลงในสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์

      กําไร (ขาดทนุ) จากหนีสนิทางการเงนิทกีําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ

      กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

      สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      องค์ประกอบอนืของกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื

      ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัรอบระยะเวลา - สทุธจิากภาษี

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัรอบระยะเวลา

กําไรต่อหุน้ 

  กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

  กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด

หมายเหตุ : 

1. บรษิทัสามารถแยกแสดงงบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็เป็น 2 งบไดต้ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี1

2. บรษิทัสามารถเลอืกทจีะแสดงรายการในงบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยสทุธจิากผลกระทบจากภาษีเงนิได ้โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวขอ้ง

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบั...............สินสดุวนัที…………….……วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุนั และ วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีก่อน



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

เงินลงทุนทีวดั

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน

การป้องกนัความ

เสียงในกระแสเงินสด

การแปลงค่างบ

การเงินจากการ

ดาํเนินงานใน

ต่างประเทศ

ต้นทุนการป้องกนั

ความเสียงรอตดั

บญัชี

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อืนในบริษัท

ร่วมและการร่วมคา้

ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรพัย์

หนีสินทางการเงิน

กาํหนดให้วดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน

การประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลอื ณ 1 ม.ค. 25xx (ปีบญัชกี่อนหน้า)

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี

ยอดคงเหลอืทปีรบัปรุงแลว้

จ่ายปันผล / กําไรทโีอนไปใหส้ํานักงานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุน้บรุมิสทิธ ิ/ หุน้สามญั / ทุนจากสํานักงานใหญ่ *

หุน้ทุนออกใหต้ามสทิธิ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 25xx (ปีบญัชกี่อนหน้า)

จ่ายปันผล / กําไรทโีอนไปใหส้ํานักงานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุน้บรุมิสทิธ ิ/ หุน้สามญั / ทุนจากสํานักงานใหญ่ *

หุน้ทุนออกใหต้ามสทิธิ

.....................................

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัรอบระยะเวลา

ยอดคงเหลอื .... 25xx (ปีบญัชลีา่สุด)

* ใชส้ําหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

รวม

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษัท………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ/ส่วนของสาํนักงานใหญ่ *

ณ  วนัที……….….……วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุนั และ วนัสินปีบญัชีล่าสุด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน รายการอืนของ

การ

เปลยีนแปลงที

เกิดจากเจ้าของ

รวม

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของ

เจ้าของ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของทุนทีออกและ

ชาํระแล้ว / ทุน

จากสาํนักงาน

ใหญ่ *

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํ

กว่า) มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุนหุ้น

ทุนซือคืน

กาํไร (ขาดทุน) 

สะสม

หุ้นทุนซือคืน



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีก่อน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   เบยีประกนัภยัรบัจากการรบัประกนัภยัโดยตรง

   เงนิรบั (เงนิจ่าย) เกยีวกบัการประกนัภยัต่อ

   ดอกเบยีรบั

   เงนิปันผลรบั

   รายไดจ้ากการลงทนุอนื

   รายไดอ้นื

   เงนิจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโดยตรง

   ค่าจา้งและค่าบําเหน็จจากการรบัประกนัภยัโดยตรง

   ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัอนื

   ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน

   ค่าใชจ้่ายอนื

   ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้

   เงนิสดรบั - สนิทรพัยท์างการเงนิ

   เงนิสดจ่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิ

   .....................................

   เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

   ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

   .....................................

   เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการลงทนุ 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงนิเพมิทนุ / เงนิเพมิทนุจากสาํนักงานใหญ่*

   เงนิกูย้มื

   เงนิปันผลผูถ้อืหุน้

   .....................................

   เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธ ิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ ตน้รอบระยะเวลา

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สนิรอบระยะเวลา

หมายเหตุ:  

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

1. ในกรณทีดีอกเบยีจ่ายมนีัยสาํคญัและไดแ้ยกแสดงไวใ้นงบกําไรขาดทนุ  ใหแ้สดงในงบกระแสเงนิสดในลําดบัก่อนรายการภาษเีงนิได้

2. ทงันีการแสดงรายการภายใตก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการบญัชทีเีกยีวขอ้ง

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบกระแสเงินสด

สาํหรบั...............สินสดุวนัที…………….……วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุนั และ วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีก่อน



 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ของบริษัทที่ประกอบธุรกจิประกันชีวิต 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน มี 3 ส่วน ได้แก่ 
1. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
2. ประมาณการและข้อสมมุติฐาน 
3. ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกำหนดเพ่ิมเติม โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ และหากบริษัทไม่มีรายการดังกล่าว 
หรือในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทไม่ต้องแสดงรายการนั้นในงบการเงิน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน หรือมีข้อกำหนดให้เปิดเผยรายการเหล่านี ้ในรูปแบบอ่ืน ให้บริษัทปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงนั้น 

 

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ให้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ การใช้หน่วยเงินตรา นโยบายการบัญชี และข้อเท็จจริง
ที่ว่าบริษัทประกันชีวิตได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือวิธีคำนวณ โดยเปิดเผยถึงลักษณะและผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 

ประมาณการและข้อสมมติฐาน 
ให้บริษัทประกันชีวิตเปิดเผยลักษณะและจำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจำนวนเงินที่

เคยรายงานไว้ (ถ้ามี) 

 

  



 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ดังนี้ 

      วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปจัจุบัน             วันสิ้นปบีัญชีล่าสุด 

          (บาท)    (บาท) 

เงินสด           XXX     XXX 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน       XXX     XXX 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือสิ้นกำหนดระยะเวลา        

  และบัตรเงินฝากธนาคาร         XXX     XXX 

บัตรเงินฝากสถาบันการเงินอื่น         XXX     XXX 

เงินลงทุนระยะสั้น          XXX     XXX 

รวม            XXX     XXX 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น       XXX     XXX 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – สทุธิ        XXX     XXX 

 
2. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 

ให้แสดงรายละเอียดของเบี้ยประกันภัยค้างรับและแยกอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ  ดังนี้ 

         ( หน่วย : บาท ) 

 จากการรับประกันภัยโดยตรง 

                 รายการ 
วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลปีปัจจุบัน 

 วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

ยังไม่ถึงกำหนดรบัชำระ  
ค้างรับไมเ่กิน 30 วัน 
ค้างรับ 30 – 60  วัน 
ค้างรับ 60 – 90 วัน 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 
รวม 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

เบี้ยประกันภัยค้างรบั – สุทธิ 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 

 

  



 
 

 

3. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
ให้แสดงรายละเอียดสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้ 

 

 
วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลปีปัจจุบัน 

วันสิ้นปีบัญชี
ล่าสุด 

สำรองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภยัต่อ (บาท) (บาท) 

สำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
สำรองค่าสินไหมทดแทน 
สำรองเบี้ยประกันภยั 
       - สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) 
       - สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสดุ (URR) 
อื่นๆ 

รวม 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ – สุทธิ 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 

4. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 
ให้แสดงรายละเอียดลูกหนี้ 

 
วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลปีปัจจุบัน 

วันสิ้นปีบัญชี
ล่าสุด 

                 รายการ (บาท) (บาท) 

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 
ลูกหนี้ประกันภัยต่ออื่น 
รวม 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ – สุทธิ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 
  



 
 

 

5. อนุพันธ์ 
ให้แสดงตารางยอดรวมสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ถูกแยกออกจากสัญญาหลักใน

กรณีท่ีเข้าเง่ือนไขตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

โดยในแต่ละหัวข้อของวัตถุประสงค์ในการใช้ ให้แสดงตารางดังต่อไปนี้แสดงเปรียบเทียบ 2 งวด พร้อมทั้ง
อธิบายโดยย่อถึงลักษณะการใช้ 

 

อนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชปี้องกันความเส่ียงมาปฏิบัติใช้    (หน่วย : บาท) 

        

ประเภทสัญญาและ
วัตถุประสงค์ 

 
จำนวนเงิน
ตามสัญญา 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญา  กำไร (ขาดทุน) จาก
มูลค่ายุติธรรมของ

อนุพันธ ์
จำนวนสัญญา 

 
สินทรัพย์ 

 
หนี้สิน 

         

         

         

         

 

อนุพันธ์ที่นำการบัญชปี้องกันความเส่ียงมาปฏิบัติใช้    (หน่วย : บาท) 

        

ประเภทสัญญาและ
วัตถุประสงค์ 

 
จำนวนเงิน
ตามสัญญา 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญา  กำไร (ขาดทุน) จาก
มูลค่ายุติธรรมของ

อนุพันธ ์
จำนวนสัญญา 

 
สินทรัพย์ 

 
หนี้สิน 

         

         

         

         

 

 

  



 
 

 

6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
6.1 ให้บริษัทเปิดเผยรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย : บาท) 

 วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปจัจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

ตราสารทุน     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่นๆ     

รวม     

บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง     

รวมเงินลงทุนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุน     

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

ตราสารทุน     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่นๆ     

รวม     

บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง     

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า     

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

    

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     



 
 

 

  (หน่วย : บาท) 

 วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปจัจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกนิ 

   กว่า 3 เดือน 

อื่นๆ 

    

รวม     

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

 

  (หน่วย : บาท) 

 วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปจัจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

 

เงินลงทุนที่กำหนดใหว้ัดมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกำไร
หรือขาดทุน 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่นๆ     

รวม     

บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง     

รวมเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรหรือขาดทุน 

    

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย ์     



 
 

 

6.2 ให้บริษัทวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
 

มูลค่ายุตธิรรม ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึ้นที่
รับรู้ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น    
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX 

รวม XXX XXX 

 มูลค่าตามบญัชี
ขั้นต้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

มูลค่าตามบญัช ี

เงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตดัจำหน่าย     
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 

 

7. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 
ให้เปิดเผยรายการเงินลงทุนในเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและดอกเบี้ย

ค้างรับเปรียบเทียบ 2 งวด อย่างน้อย ดังนี้  
( หน่วย : บาท ) 

วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปจัจุบัน : วันสิน้ปีบัญชีล่าสุด 

การจัดชั้น 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

รวม ทรัพย์สินจำนองเป็น
ประกัน 

หลักทรัพย์
เป็นประกัน 

อื่นๆ 

เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต 
(Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต 
(Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น xxx xxx xxx xxx 

รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx 
     

 



 
 

 

( หน่วย : บาท ) 

วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปจัจุบัน : วันสิน้ปีบัญชีล่าสุด 

การจัดชั้น 

ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซ่ิง 

รวม 

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซ้ือ 

ดอกผลเช่าซ้ือ
รอการตัด

บัญชี 

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซ้ือ

คงเหลือ 

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่า
ระยะยาว 

รายได้
ดอกเบี้ยที่ยัง
ไม่ได้รับจาก
สัญญาเช่า
ระยะยาว 

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่า
ระยะยาว
คงเหลือ 

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นัยสำคัญของความเส่ียง
ด้านเครดิต (Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต (Stage 3) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซ้ือหรือ
ได้มา 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวมลูกหนี้สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวมเงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรบั ลูกหนี้ให้
เช่าซื้อรถ และลูกหนี้ให้เชา่
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง - สทุธ ิ

      xxx 

สำหรับเงินให้กู้ยืมประเภทอื่น เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ ให้เปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับวงเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินให้กู้ยืมค้างชำระของเงินให้กู้ยืม เป็นต้น 

สำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ให้เปิดเผยยอดคงค้างตามบัญชีของงวดปัจจุบัน
และปีเปรียบเทียบด้วย 
8. การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

หากบริษัทมีรายการเกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชี เช่น 



 
 

 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยไม่ตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจำนวน 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจำนวนแต่ยังมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง
ในสินทรัพย์เหล่านั้น  

ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 
ให้เปิดเผยเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญให้กระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้นงวด โดยแสดงถึงรายการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพ่ิมที่เกิดจากการซื้อกับส่วนเพ่ิมที่เกิดจากการรวม

รายจ่ายเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 
  (2) ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการรวมกิจการ 
  (3) สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นทรัพย์สินรอการขาย 
  (4) กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 
  (5) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 
  (6) การโอนไปหรือโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 
  (7) การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

11.  สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง 

ให้เปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์ลงทุนสำหรับสัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงใน
สินทรัพย์ลงทุน เช่น สัญญายูนิตลิงค์ เปรียบเทียบ 2 งวด ดังนี้ 

 

วันสิ้นงวด
ระหว่างกาลปี

ปัจจุบัน 

วันสิ้นปี
บัญชีล่าสดุ 

รายการ (บาท) (บาท) 

เงินสด XXX XXX 

หน่วยลงทุนท่ีจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคา่ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน XXX XXX 

หน่วยลงทุนท่ีจัดประเภทเป็นตราสารทุนที่วัดมลูค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน XXX XXX 

…………..   

รวมทั้งสิ้น XXX XXX 



 
 

 

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ให้แสดงรายละเอียดตามประเภทของสินทรัพย์  ดังนี้  

                 (หนว่ย : บาท) 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์

สินทรัพย ์

เลิกใช้
งาน 

รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 1 ม.ค. วันสิ้นงวดระหวา่งกาลปีปัจจุบัน 
ซื้อเพิ่ม / รับโอนระหว่างงวด - ราคาทุน 

ตีราคาเพิ่ม (ลด) 
จำหน่าย / โอนออกระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ค่าเสื่อมราคาสำหรบังวด 

ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับงวด 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ ......วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปจัจุบัน 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

กรณีของที่ดิน อาคารและทรัพย์สินอื่น ซึ่งบริษัทมิได้ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานแล้ว แต่ไม่
เข้าเงื ่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ให้บริษัทเปิดเผยรายการสินทรัพย์เลิกใช้งานแยกตามแต่ละ
ประเภทของสินทรัพย์ด้วย 

 

13. สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  
ให้เปิดเผยส่วนประกอบของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และกระทบยอดการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกำหนด 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  
ให้แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบของหนี้สินของสัญญาประกันภัย ดังนี้ 

                    (หนว่ย 
: บาท) 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจุบัน  วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 

หนี้สินตาม
สัญญา

ประกันภยั 

หนี้สินส่วน
ที่เอา

ประกันภยั
ต่อ 

สุทธิ  หนี้สินตาม
สัญญา

ประกันภยั 

หนี้สินส่วน 
ที่เอา

ประกันภยัต่อ 

สุทธิ 

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

สำรองค่าสินไหมทดแทน 
     -  ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 
     -  ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นแต่ยังไมไ่ดร้ับรายงาน 

 
XXX 
XXX 

 

(XXX) 
(XXX) 

 
XXX 
XXX 

  
XXX 
XXX 

 

(XXX) 
(XXX) 

 
XXX 
XXX 

สำรองเบี้ยประกันภยั 

     -  สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
     -  สำรองความเสีย่งภัยที่ยังไมส่ิ้นสุด* 

 
XXX 
XXX 

 

(XXX) 
(XXX) 

 
XXX 
XXX 

  
XXX 
XXX 

 

(XXX) 
(XXX) 

 
XXX 
XXX 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภยั  XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

รวม  XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

  

*กรณีที่ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (URR) ต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) ไม่ต้อง
แสดงรายการ 

14.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  
ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  

 วันสิ้นงวดระหว่างกาล
ปีปัจจุบัน (บาท) 

วันสิ้นปีบัญชี
ล่าสดุ (บาท) 

ยอดคงเหลือต้นงวด XXX XXX 

สำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมี
ผลบังคับ 

XXX XXX 

สำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัยขาดอาย ุการ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ (XXX) (XXX) 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากข้อสมมติในการคำนวณสำรองประกันภยั XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากประสบการณ์จริง XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ XXX XXX 

ยอดคงเหลือปลายงวด  XXX XXX 



 
 

 

14.2  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

14.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน 
ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองค่าสินไหมทดแทน  

 วันสิ้นงวดระหว่างกาล
ปีปัจจุบัน (บาท) 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

(บาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด XXX XXX 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบัน  XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในงวดก่อน XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากข้อสมมติในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน XXX XXX 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (XXX) (XXX) 
การเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ XXX XXX 

ยอดคงเหลือปลายงวด  XXX XXX 

 

14.2.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้รายได้ ดังนี้ 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาล
ปีปัจจุบัน (บาท) 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

(บาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด XXX XXX 

เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวด XXX XXX 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้ (XXX) (XXX) 

ยอดคงเหลือปลายงวด XXX XXX 

   

14.2.3 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในสำรอง ดังนี้ (กรณีท่ีบริษัทไม่ต้องตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่

ยังไม่สิ้นสุดไม่ต้องเปิดเผยหมายเหตุนี้) 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปี
ปัจจุบัน (บาท) 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

(บาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด XXX XXX 

ตั้งเพิ่มระหว่างงวด XXX XXX 

หมดสิ้นไประหว่างงวด (XXX) (XXX) 

ยอดคงเหลือปลายงวด XXX XXX 



 
 

 

14.3 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 
ให้เปิดเผยรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้ 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปี
ปัจจุบัน (บาท) 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด  

(บาท) 
เงินค่ามรณกรรม   
เงินครบกำหนด 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกันภัย 
เงินปันผล 
อื่นๆ 
รวม 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 

15. หนี้สินจากสัญญาลงทุน 
ให้เปิดเผยรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาลงทุน เช่น สัญญาประเภทยูนิตลิงค์ 

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทหนี้สิน ดังนี้ 

     วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจุบัน  วันสิ้นปีบัญชี
ล่าสุด 

      (บาท)    (บาท) 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ   XXX    XXX 

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ   XXX    XXX 

เจ้าหนี้ประกันภัยต่ออ่ืน    XXX    XXX 

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ   XXX        XXX 

 

17. หนี้สินทางการเงินอ่ืน 
หากบริษัทมีรายการหนี้สินทางการเงินที่นอกเหนือจากหนี้สินอนุพันธ์ให้เปิดเผยหนี้สินทางการเงินอ่ืน

เหล่านั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 



 
 

 

 (หน่วย: บาท) 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า   

ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้   

ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน   

อื่นๆ   

รวม   

 

 (หน่วย: บาท) 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย
แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตเข้างบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

เงินกู้ยืม   

อื่นๆ   

รวม   

   

(หน่วย: บาท) 

 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินทางการเงินท่ีกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม
โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของความเสีย่งด้านเครดิตเข้างบ
กำไรขาดทุน 

    

เงินกู้ยืม     

อื่นๆ     

รวม     

 

18. ประมาณการหนี้สิน 
ให้เปิดเผยประมาณการหนี้สินอื ่นๆ นอกจากภาระหนี้สินที ่มีต่อผู ้เอาประกันภัยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

 



 
 

 

19. เครื่องมือทางการเงินแบบผสมซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการ 
ในกรณีที่กิจการออกเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้วยส่วนของหนี้สินและทุน  และเครื่องมือ

ทางการเงินนั้นประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซึ่งมูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน  
(เช่น ตราสารหนี้แปลงสภาพที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืนก่อนครบกำหนด ) กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของ
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

20. มูลค่ายุติธรรม 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

25X1 : 25X0 

 
มูลค่ายุติธรรม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx xxx xxx 
เงินให้กู้ยืม     
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภยัรับความเส่ียง xxx xxx xxx xxx 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  xxx xxx xxx xxx 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  xxx xxx xxx xxx 
อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
หนี้สินทางการเงิน     
หนี้สินอนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 
หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 
อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและให้
เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

 25X1 25X0 
 บาท บาท 

   
เงินกู้ยืม [xxx] [xxx] 
… [xxx] [xxx] 
   
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินตอ่ไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 



 
 

 

21. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน (operating segments) 
ให้บริษัทประกันชีวิตที่ออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รายงานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (operating segments) โดยบริษัทอาจแบ่งส่วนงาน
เป็นการประกันชีวิตแบบสัญญาทั่วไปและการประกันชีวิตควบการลงทุนก็ได้ 

22. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
         (หนว่ย : บาท) 

รายการ วันสิ้นงวดระหว่างกาลปี
ปัจจุบัน 

วันสิ้นงวดระหว่างกาล
ปีก่อน 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ xxx xxx 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยคา้งรับ xxx xxx 
ภาระผูกพันท่ีจะใหส้ินเช่ือ xxx xxx 
สัญญาค้ำประกันทางการเงิน xxx xxx 

23. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
ให้เปิดเผยการคำนวณกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้น 

24. รายการที่เก่ียวข้องกัน 
ให้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

25. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน 
ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนเงินตามบัญชีของหลักทรัพย์ และทรัพย์สินแต่ละชนิดที่

วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกัน และทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันชีวิต 

26. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัด 
ให้เปิดเผยทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัดในแต่ละหัวข้อ โดยแสดงประเภทและมูลค่าตามบัญชี

ของทรัพย์สินพร้อมทั้งข้อจำกัดและข้อผูกมัดต่อทรัพย์สินนั้น 

27. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและข้อผูกมัด 
ในกรณีที่บริษัทถูกเรียกร้องทางคดี ก่อข้อผูกมัดในการซื้อหรือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือมีหนี้สินที่  

อาจเกิดข้ึนหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่มีจำนวนเงินเป็นนัยสำคัญ ให้กล่าวโดยสรุปถึงเนื้อหาและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั ้งความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทถึงกรณีที ่อาจมีผลเสียหายหรือผลกระทบ รวมทั้งอธิบาย



 
 

 

โดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภท ณ วันที่ในงบการเงินและเปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้หากทำได้ในทางปฏิบัติ 
   - ประมาณการผลกระทบทางการเงิน 
   - ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
   - ความน่าจะเป็นที่จะได้รับรายจ่ายคืน 

การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจะทำให้สถานะของกิจการเกี่ยวกับข้อพิพาทกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่อง
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดความโอนเอียงอย่างรุนแรง กิจการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแต่ต้องเปิดเผย
ถึงลักษณะทั่วไปของข้อพิพาทพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น 

สำหรับข้อผูกมัดจากสัญญาเช่าดำเนินงานกรณีบริษัทเป็นผู้เช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงานให้เปิดเผย
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้สำหรับระยะเวลาแต่ละ
ช่วงดังต่อไปนี้ 

  (1) ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
  (2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

  (3) ระยะเวลาที่เกินห้าปี 

28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาล 
ให้เปิดเผยโดยสรุปถึงเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาลและ

ประมาณการผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการไม่สามารถ
ประมาณผลกระทบดังกล่าว 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

แบบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทิน
ที่ล่วงมา 

  



หมวดท่ี 1

หน่วย : บาท

สินทรพัย์ 25xx  (ปีบญัชล่ีาสุด) 25xx  (ปีบญัชก่ีอนหน้า)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เบยีประกนัภยัคา้งรบั

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ

ลกูหนีจากสญัญาประกนัภยัต่อ

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์

สนิทรพัยล์งทุน

    เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์

    เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรบั

    อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้

สนิทรพัยล์งทุนทผีูเ้อาประกนัภยัรบัความเสยีง

ทรพัยส์นิรอการขาย

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนื

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี

สนิทรพัยอ์นื

รวมสินทรพัย์

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินทีล่วงมาแล้ว

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที……….….……25xx  (ปีบญัชีล่าสุด) และ 25xx  (ปีบญัชีก่อนหน้า)



หน่วย : บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ 25xx  (ปีบญัชล่ีาสุด) 25xx  (ปีบญัชก่ีอนหน้า)

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั

หนีสนิจากสญัญาลงทนุ

เจา้หนีบรษิทัประกนัภยัต่อ

หนีสนิอนุพนัธ์

หนีสนิทางการเงนิอนื

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี

หนีสนิอนื

รวมหนีสิน

ส่วนของเจา้ของ / ส่วนของสาํนักงานใหญ่*

    ทุนเรอืนหุน้ / ทุนจากสาํนักงานใหญ่*

        ทนุจดทะเบยีน   

            หุน้บุรมิสทิธ ิ   จาํนวนหุน้.............หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

            หุน้สามญั       จาํนวนหุน้.............หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

        ทนุทอีอกและชาํระแลว้  

            หุน้บุรมิสทิธ ิ   จาํนวนหุน้.............หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

            หุน้สามญั       จาํนวนหุน้.............หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้

ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มลูค่าหุน้

    ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มลูค่าหุน้บุรมิสทิธิ

    ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มลูค่าหุน้สามญั

ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซอืคนื - หุน้บรุมิสทิธิ

ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซอืคนื - หุน้สามญั

กําไร (ขาดทุน) สะสม

    จดัสรรแลว้

        ทนุสาํรองตามกฎหมาย

        จดัสรรสาํหรบัหุน้ทนุซอืคนื

        อนื ๆ

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หกั หุน้ทุนซอืคนื - หุน้บรุมิสทิธิ

หกั หุน้ทุนซอืคนื - หุน้สามญั

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

25xx  (ปีบญัชลี่าสดุ) 25xx  (ปีบญัชกีอ่นหน้า)

รายได้

  เบยีประกนัภยัรบั

  หกั เบยีประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ

  เบยีประกนัภยัรบัสทุธิ

  หกั สาํรองเบยีประกนัภยัทยีงัไมถ่อืเป็นรายไดเ้พมิ (ลด) จากงวดกอ่น

  เบยีประกนัภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกนัภยัต่อ

  รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ

  รายไดจ้ากการลงทุน

  กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน

  กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูคา่ยุตธิรรม

  กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากการบญัชป้ีองกนัความเสยีง

  สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี)

  รายไดอ้นื 

  รวมรายได้

คา่ใชจ้่าย   

  สาํรองประกนัภยัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพมิ (ลด) 

  สาํรองความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุเพมิ (ลด)

  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทน 

  หกั ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัต่อ

  คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ

  คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัอนื 

  คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน

  ตน้ทุนทางการเงนิ

  ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ

  คา่ใชจ้่ายอนื

  รวมคา่ใชจ้่าย

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได้

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

  รายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนทวีดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสด

      กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

      กาํไร (ขาดทุน) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสยีงรอตดับญัชี

      กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 

      สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      องคป์ระกอบอนืของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

  รายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 

      กาํไร (ขาดทุน) จากหนีสนิทางการเงนิทกีาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน

      กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

      สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      องคป์ระกอบอนืของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สทุธจิากภาษี

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

กาํไรต่อหุน้ 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด

หมายเหตุ : 

1. บรษิทัสามารถแยกแสดงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็น 2 งบไดต้ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี1

2. บรษิทัสามารถเลอืกทจีะแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสทุธจิากผลกระทบจากภาษเีงนิได ้โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเกยีวขอ้ง

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินทีล่วงมาแล้ว

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที……….….……25xx  (ปีบญัชีล่าสุด) และ 25xx  (ปีบญัชีก่อนหน้า)



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

เงินลงทุนทีวดั

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน

การป้องกนัความ

เสียงในกระแสเงินสด

การแปลงค่างบ

การเงินจากการ

ดาํเนินงานใน

ต่างประเทศ

ต้นทุนการป้องกนั

ความเสียงรอตดั

บญัชี

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อืนในบริษัท

ร่วมและการร่วมคา้

ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรพัย์

หนีสินทางการเงิน

กาํหนดให้วดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน

การประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลอื ณ 1 ม.ค. 25xx (ปีบญัชกี่อนหน้า)

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี

ยอดคงเหลอืทปีรบัปรุงแลว้

จ่ายปันผล / กําไรทโีอนไปใหส้ํานักงานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุน้บรุมิสทิธ ิ/ หุน้สามญั / ทุนจากสํานักงานใหญ่ *

หุน้ทุนออกใหต้ามสทิธิ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 25xx (ปีบญัชกี่อนหน้า)

จ่ายปันผล / กําไรทโีอนไปใหส้ํานักงานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุน้บรุมิสทิธ ิ/ หุน้สามญั / ทุนจากสํานักงานใหญ่ *

หุน้ทุนออกใหต้ามสทิธิ

.....................................

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 25xx (ปีบญัชลีา่สุด)

* ใชส้ําหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินทีล่วงมาแล้ว

บริษัท………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ/ส่วนของสาํนักงานใหญ่ *

ณ  วนัที……….….……25xx  (ปีบญัชีล่าสุด) และ 25xx  (ปีบญัชีก่อนหน้า)

ทุนทีออกและ

ชาํระแล้ว / ทุน

จากสาํนักงาน

ใหญ่ *

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํ

กว่า) มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุนหุ้น

ทุนซือคืน

กาํไร (ขาดทุน) 

สะสม

หุ้นทุนซือคืน องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน รายการอืนของ

การ

เปลยีนแปลงที

เกิดจากเจ้าของ

รวม

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของ

เจ้าของ



หมวดที่ 1

หน่วย : บาท

25xx  (ปีบญัชลี่าสดุ) 25xx  (ปีบญัชกี่อนหน้า)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   เบยีประกนัภยัรบัจากการรบัประกนัภยัโดยตรง

   เงนิรบั (เงนิจ่าย) เกยีวกบัการประกนัภยัต่อ

   ดอกเบยีรบั

   เงนิปันผลรบั

   รายไดจ้ากการลงทนุอนื

   รายไดอ้นื

   เงนิจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโดยตรง

   ค่าจา้งและค่าบําเหน็จจากการรบัประกนัภยัโดยตรง

   ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัอนื

   ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน

   ค่าใชจ้่ายอนื

   ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้

   เงนิสดรบั - สนิทรพัยท์างการเงนิ

   เงนิสดจ่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิ

   .....................................

   เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

   ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

   .....................................

   เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการลงทนุ 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงนิเพมิทนุ / เงนิเพมิทนุจากสาํนักงานใหญ่*

   เงนิกูย้มื

   เงนิปันผลผูถ้อืหุน้

   .....................................

   เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธ ิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ ตน้ปี

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สนิปี

หมายเหตุ:  

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

1. ในกรณทีดีอกเบยีจ่ายมนีัยสาํคญัและไดแ้ยกแสดงไวใ้นงบกําไรขาดทนุ  ใหแ้สดงในงบกระแสเงนิสดในลําดบัก่อนรายการภาษเีงนิได้

2. ทงันีการแสดงรายการภายใตก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการบญัชทีเีกยีวขอ้ง

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินทีล่วงมาแล้ว

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที……….….……25xx  (ปีบญัชีล่าสดุ) และ 25xx  (ปีบญัชีก่อนหน้า)



  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ของบริษัทที่ประกอบธุรกจิประกันชีวิต  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  มี  3 ส่วน ได้แก่ 
1. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
2. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 
3. ข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยง 

 

ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกำหนดเพ่ิมเติม โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ และหากบริษัทไม่มีรายการดังกล่าว
หรือในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทไม่ต้องแสดงรายการนั้นในงบการเงิน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน หรือมีข้อกำหนดให้เปิดเผยรายการเหล่ านี ้ในรูปแบบอื่น ให้บริษัทปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงนั้น 

 

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 
(1) การนำเสนอ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ การใช้หน่วยเงินตรา เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้บริษัทประกันชีวิตเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าบริษัทใช้การยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และวิธีการเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่าบริษัทเป็นผู้รับประกันภัยที่เข้าเง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 (เม่ือมีการประกาศใช้) 

(2) การวัดค่าในการจัดทำงบการเงิน 
(3) การจัดทำงบการเงินรวม 
(4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

 

  



 

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ  
(1) การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดประเภทสัญญาที่บริษัทเข้าทำกับผู้เอาประกันภัยในการแบ่ง
ประเภทเป็นสัญญาลงทุน สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยระยะสั้น สัญญาประกันภัยระยะยาว 

(2) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และหยุดรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายประเภทที่สำคัญ ได้แก่  
- รายได้และค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย ซึ ่งรวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายจากการ

ประกันภัยต่อ  
- รายได้จากค่าธรรมเนียม / รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 
- รายได้และค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท และการรับรู้กำไรขาดทุน

จากเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท 
- รายได้อ่ืนที่สำคัญ 
- การเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  
- การเปลี่ยนแปลงในสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด  
- การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน  
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน  
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
- รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

(3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ให้เปิดเผยนโยบายที่ใช้พิจารณาส่วนประกอบของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(4) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเกณฑ์ใน

การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

(5) อนุพันธ์ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าอนุพันธ์ 

(6) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 
ให้เปิดเผยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการจัดประเภทหรือในการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ 

 



 

(7) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การคำนวณค่าเผื ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นตามที่

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 

(8) ค่าเผื่อผลการด้อยค่า 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การคำนวณค่าเผื่อผลการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย

ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 

(9)     สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญา 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) ที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญา 

เช่น เงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ และการปฏิบัติทางการบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 

(10) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(11) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ให้เปิดเผยเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตลอดจนเปิดเผยเกณฑ์การตัดหนี้สูญและ

หนี้สูญได้รับคืน 

(12) ทรัพย์สินรอการขาย 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที ่ใช้กำหนดราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการรับชำระหนี้หรือจากการบังคับจำนอง และอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่
เลิกใช้งานที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานที่เก่ียวข้อง 

(13) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่า เกณฑ์ท่ีใช้ในการตีราคาทรัพย์สิน และวิธีการใน

การแยกส่วนประกอบทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา รวมถึงให้เปิดเผยถึงวิธีการบัญชี อัตราร้อยละ หรือจำนวน
ปีอายุการใช้งานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามประเภทของทรัพย์สิน และวิธีการบัญชีที่ใช้ใน
การคำนวณค่าเสื่อมราคาจากที่ตีราคาเพ่ิมนี้ไว้ด้วย 

(14) ค่าความนิยม 
ให้เปิดเผยการวัดมูลค่าเมื่อแรกเริ่มและในภายหลังของค่าความนิยมที่ได้มาจากการรวม

ธุรกิจและการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม 

(15) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 ให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 
 - วิธีการวัดมูลค่าเมื่อแรกเริ่มและในภายหลัง  



 

 - วิธีการตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 
รวมทั้งอายุการให้ประโยชน์ และอัตราการตัดจำหน่าย 

 - การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอน 
 - เกณฑ์การรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(16) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์นอกเหนือจากที่ได้

กล่าวไปแล้วในหัวข้ออ่ืน 

(17) สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

(18) หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  
 ให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีสำหรับสัญญาประกันภัย เช่น หลักเกณฑ์ในการรับรู้หนี้สิน

จากสัญญาประกันภัย หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสำรองสำหรับภาระหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยระยะยาว  เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุนประเภทต่างๆ การคำนวณสำรองเบี้ย
ประกันภัยซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การคำนวณสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทและสำรอง
ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ ้นสุด และการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดข้ึนแต่ยังไม่ได้รับรายงานและค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทมีการออกสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลย
พินิจ ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่า รวมถึงเกณฑ์ในการแสดงรายการของส่วนประกอบต่างๆ (ส่วน
การร่วมรับผลประโยชน์ ส่วนค้ำประกันผลประโยชน์ ฯลฯ) ในงบการเงิน 

(19) หนี้สินจากสัญญาลงทุน 
 ให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีสำหรับสัญญาลงทุน เช่น หลักเกณฑ์ในการรับรู้และเลิกรับรู้

หนี้สินจากสัญญาลงทุน เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าเริ ่มแรกและในภายหลัง และเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ
ผลตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย   

 ในกรณีที่บริษัทมีการออกสัญญาลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่า รวมถึงเกณฑ์ในการแสดงรายการของส่วนประกอบต่างๆ (ส่วนการ
ร่วมรับผลประโยชน์ ส่วนค้ำประกันผลประโยชน์ ฯลฯ) ในงบการเงิน 

(20) หนี้สินทางการเงินอื่น 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไม่

รวมถึงอนุพันธ์ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 
   



 

(20.1) หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า 
  ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินเพ่ือ
ค้า ซึ่งไม่รวมถึงอนุพันธ์ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 
  (20.2) หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามที่มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น ลักษณะของหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เกณฑ์ท่ีใช้ในการกำหนดหนี้สินทางการเงินดังกล่าวในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก วิธี
ที่บริษัทประกันชีวิตได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามเงื ่อนไขในการกำหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

(21) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (เฉพาะกรณีท่ีเลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง) 
ให้เปิดเผยนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภท (การป้องกันความเสี่ยงใน

มูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ) เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี 
หลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรม หลักเกณฑ์ในการประเมินความมีประสิทธิ ผล ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด  

(22) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วันที่เกิดรายการ และ ณ วันที่ในงบการเงิน การรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าว รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีในกรณีที่มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน 

(23) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
    ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์พนักงานของบริษัทประกันชีวิต วิธีการ

จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เกณฑ์การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 
และเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าหนี้สินจากโครงการผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว 

ประมาณการและข้อสมมติฐาน 
 ให้บริษัทประกันชีวิตเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานที่ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแหล่งที่มา 
ที่สำคัญอื่นของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการใช้                   
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทประกันชีวิตไปถือปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญ  ต่อจำนวนเงินของรายการที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องกำหนด  



 

ข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยง 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ดังนี้ 

           25X1              25X0 

          (บาท)    (บาท) 

เงินสด           XXX     XXX 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน       XXX     XXX 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่สิ้นกำหนดระยะเวลา        

  และบัตรเงินฝากธนาคาร         XXX     XXX 

บัตรเงินฝากสถาบันการเงินอ่ืน         XXX     XXX 

เงินลงทุนระยะสั้น          XXX     XXX 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          XXX     
XXX 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น       XXX     XXX 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – สุทธิ        XXX     XXX 

2. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
ให้แสดงรายละเอียดของเบี้ยประกันภัยค้างรับและแยกอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ  ดังนี้  

  

 จากการรับประกันภัยโดยตรง ( หน่วย : บาท ) 

                 รายการ 25X1  25X0 

ยังไม่ถึงกำหนดรบัชำระ  
ค้างรับไมเ่กิน 30 วัน 
ค้างรับ 30 – 60  วัน 
ค้างรับ 60 – 90 วัน 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

เบี้ยประกันภัยค้างรบั – สุทธิ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 



 

 สำหรับเบี้ยประกันภัยรับที่ค้างกับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ให้เปิดเผยหลักเกณฑ์
การติดตามหนี้ดังกล่าว 

3. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
ให้แสดงรายละเอียดสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้ 

 25X1 25X0 

สำรองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภยัต่อ (บาท) (บาท) 

สำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
สำรองค่าสินไหมทดแทน 
สำรองเบี้ยประกันภยั 
       - สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) 
       - สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสดุ (URR) * 
อื่นๆ 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ – สุทธิ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

  * กรณีที่ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (URR) ต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) 
ไม่ต้องแสดงรายการ 

 

4. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 

ให้แสดงรายละเอียดลูกหนี้ ดังนี้ 

 25X1 25X0 

                 รายการ (บาท) (บาท) 

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 
ลูกหนี้ประกันภัยต่ออื่น 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ-สทุธิ 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 

 

 



 

นอกจากนี้ให้จำแนกอายุรายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ดังนี้  

 25X1 25X0 

                 รายการ (บาท) (บาท) 

ยังไม่ถึงกำหนดรบัชำระ 
ค้างรับไมเ่กินระยะเวลา  12  เดือน     
ค้างรับเป็นระยะเวลา  1 - 2  ปี 

ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 

รวมเงินค้างรับเกีย่วกับการประกนัภัยต่อ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

5. อนุพันธ์ 
ให้แสดงตารางยอดรวมสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ถูกแยกออกจากสัญญาหลักใน

กรณีที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยใน
แต่ละหัวข้อของวัตถุประสงค์ในการใช้ ให้แสดงตารางดังต่อไปนี้แสดงเปรียบเทียบปี  25X1 และ 25X0 พร้อม
ทั้งอธิบายโดยย่อถึงลักษณะการใช้ 

 

อนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชปี้องกันความเส่ียงมาปฏิบัติใช้     (หน่วย : บาท) 

         

ประเภทสัญญาและ
วัตถุประสงค์ 

 
จำนวนเงิน
ตามสัญญา 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญา กำไร (ขาดทุน) จาก
มูลค่ายุติธรรมของ

อนุพันธ ์จำนวนสัญญา สินทรัพย์  หนี้สิน 

        

        

        

        

 

 



 

อนุพันธ์ที่นำการบัญชปี้องกันความเส่ียงมาปฏิบัติใช้     (หน่วย : บาท) 

         

ประเภทสัญญาและ
วัตถุประสงค์ 

 
จำนวนเงิน
ตามสัญญา 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญา กำไร (ขาดทุน) จาก
มูลค่ายุติธรรมของ

อนุพันธ ์จำนวนสัญญา สินทรัพย์  หนี้สิน 

        

        

        

        

 

6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
6.1 ให้บริษัทเปิดเผยรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

   (หน่วย: บาท) 

 25X1 25X0 

 ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

ตราสารทุน     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่นๆ     

รวม     

บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง     

รวมเงินลงทุนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไร
ขาดทุน 

    

 

 

 

    



 

   (หน่วย: บาท) 

 25X1 25X0 

 ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

ตราสารทุน     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่นๆ     

รวม     

บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง     

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า     

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

    

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด 
    เกินกว่า 3 เดือน 

    

อื่นๆ      

รวม     

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

 

 

 



 

  (หน่วย: บาท) 

 25X1 25X0 

 ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผา่นกำไร
หรือขาดทุน 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่นๆ     

บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง     

รวมเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรหรือขาดทุน 

    

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์     

 

6.2 ให้บริษัทวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
 

มูลค่ายุตธิรรม ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึ้นที่
รับรู้ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น    
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX 

รวม XXX XXX 

 มูลค่าตามบญัชี
ขั้นต้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

มูลค่าตามบญัช ี

เงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตดัจำหน่าย     
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 

 

  



 

6.3 ให้เปิดเผยระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและราคาทุนตัดจำหน่าย ดังนี้ 

       (หน่วย : บาท) 
 25X1 

รวม 
25X0 

รวม  ครบกำหนด ครบกำหนด 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี  1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี  
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ         
ตราสารหนีภ้าคเอกชน         
ตราสารหนีต้่างประเทศ         
อื่นๆ         
รวม         
บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง         
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น         
รวม         

 

6.4 ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหนี้ตามประเภทดังต่อไปนี้   
        

(25X1:25X0)  (หน่วย: บาท) 

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่ายตุิธรรม ณ 
สิ้นงวด 

จำนวนการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายตุิธรรมระหว่างงวด 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงินในวันที่กำหนดไว้เป็นการรับชำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้างเท่าน้ัน โดยไม่รวมสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีเข้านิยามการถือเพื่อค้าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือท่ีบริษัทบริหาร
และประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรม) 

  

กระแสเงินสดที่เกดิขึ้นตามสัญญาในวันท่ีกำหนดไว้ไมเ่ป็นการรับ
ชำระเงินต้นและดอกเบีย้จากจำนวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น 

  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเข้านยิามการถือเพื่อค้า   

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีบริษัทบริหารและประเมินผลงานด้วยการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม 

  

 
 



 

7. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 
     ให้เปิดเผยรายการเงินลงทุนในเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและ
ดอกเบี้ยค้างรับเปรียบเทียบ 2 ปี อย่างน้อย ดังนี้  

                      25x1 : 25x0   ( หน่วย : บาท ) 

การจัดชั้น 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

รวม ทรัพย์สินจำนอง
เป็นประกัน 

หลักทรัพย์เป็น
ประกัน 

อื่นๆ 

เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้าน
เครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้าน
เครดิต (Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น xxx xxx xxx xxx 

รวมเงินให้กู้ยืม xxx xxx xxx xxx 
     

 

การจัดชั้น 

ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซ่ิง 

รวม 
ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเช่าซ้ือ 
ดอกผลเช่าซ้ือ 
รอการตัด

บัญชี 

ลูกหนี้ตาม 
สัญญาเช่า

ซ้ือ 
คงเหลือ 

ลูกหนี้ตาม 
สัญญา
เช่า 

ระยะยาว 

รายได้ดอกเบี้ย 
ที่ยังไม่ได้รับ 
จากสัญญาเช่า 

ระยะยาว 

ลูกหนี้ตาม 
สัญญาเช่า 
ระยะยาว 
คงเหลือ 

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสำคัญของ
ความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อ
เร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวมลูกหนี้สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้
ให้เช่าซื้อรถ และลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สิน 
แบบลิสซ่ิง - สุทธ ิ

      xxx 

 สำหรับเงินให้กู ้ย ืมประเภทอื่น เช่น เงินให้กู ้ย ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ ให้เปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินให้กู้ยืมค้างชำระของเงินให้กู้ยืม เป็นต้น 



 

สำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ให้เปิดเผยยอดคงค้างตามบัญชีของปีปัจจุบัน
และปีเปรียบเทียบด้วย 

หากบริษัทประกันชีวิตมีเงินให้กู้ยืมที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนให้เปิดเผยตาม
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

8. อนุพันธ์ที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ 
ให้เปิดเผยอนุพันธ์ที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  โดยให้อธิบายโดยย่อถึงกลยุทธ์และวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งบริษัทประกันชีวิต
ถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (hedging instruments) 
รายการที ่มีการป้องกันความเสี ่ยง (hedged Items) วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่าง
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของการ
ป้องกันความเสี่ยง วิธีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอื่น ๆ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

9. การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
หากบริษัทมีรายการเกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชี เช่น 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยไม่ตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจำนวน 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจำนวนแต่ยังมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง
ในสินทรัพย์เหล่านั้น  
ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 
ให้เปิดเผยเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



 

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ให้เปิดเผยรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเปรียบเทียบ 2 ปี 

     25X1 : 25X0  (หน่วย : บาท) 

ช่ือโครงการ / รายการ   ราคาทุน  มูลค่ายตุิธรรม  

      

      

รวม      

   

 
และเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

 - จำนวนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับ 
  (1) รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับงวด 
  (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับงวด 
 - จำนวนเงินและข้อจำกัดที่มีในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือจำนวนเงินที่ได้รับจาก
รายได้และจากการจำหน่าย 
 - ข้อตกลงที่สำคัญในการซื้อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 - การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้น
งวด  โดยแสดงถึงรายการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ กับส่วนเพิ่มที่เกิดจากการ
รวมรายจ่ายเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

  (2) ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการรวมบริษัทประกันชีวิต 
  (3) สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นทรัพย์สินรอการขาย 
  (4) กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 
  (5) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 
  (6) การโอนไปหรือโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 
  (7) การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 



 

กรณีที ่อสังหาริมทรัพย์เพื ่อการลงทุนไม่มีการประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระซึ ่งมีคุณสมบัติของ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการ
ประเมินนั้น บริษัทต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงไว้ด้วย 

12. สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง 
ให้เปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์ลงทุนสำหรับสัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยรับ

ความเสี่ยงในสินทรัพย์ลงทุน เช่น สัญญายูนิตลิงค์ เปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้ 

 25X1 25X0 

รายการ (บาท) (บาท) 

เงินสด XXX XXX 

หน่วยลงทุนท่ีจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคา่ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน XXX XXX 

หน่วยลงทุนท่ีจัดประเภทเป็นตราสารทุนที่วัดมลูค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน XXX XXX 

…………..   

รวมทั้งสิ้น XXX XXX 
 

13. ทรัพย์สินรอการขาย 
ให้เปิดเผยรายละเอียดของทรัพย์สินรอการขายเปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้ 

 25X1 : 25X0 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอดปลายงวด 

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี ้
1.1 อสังหาริมทรัพย ์
1.2 สังหาริมทรัพย ์

รวม 
2. อื่นๆ * 

รวมทรัพยส์ินรอการขาย 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า 
รวมทรัพยส์ินรอการขายสุทธิ 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

* กรณีสินทรัพย์ที่เลิกใช้งานไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานที่เก่ียวข้อง ไม่ต้องแสดงรายการ 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ให้แสดงรายละเอียดตามประเภทของสินทรัพย์ เปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้ 



  

       25X1 :  25X0          

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

 ยอดต้น
งวด 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอด
ปลาย
งวด 

 ยอดต้น
งวด 

ค่าเส่ือม
ราคา 

จำหน่าย ยอด
ปลาย
งวด 

 ยอดต้น
งวด 

ค่าเส่ือม
ราคา 

จำหน่าย ยอด
ปลาย
งวด 

 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิต้นงวด 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิปลายงวด 

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) 
ที่ดิน 

ราคาทุนเดิม 
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 
ส่วนที่ตีราคาลดลง 

อาคาร 
ราคาทุนเดิม 
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 
ส่วนที่ตีราคาลดลง 

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์เลิกใช้งาน 
อื่นๆ 

รวม 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

  
 
 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX  
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

  
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

  
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

นอกจากนี้ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการตีราคาที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ใช้และมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย จำนวนและข้อจำกัดใน
กรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน และราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้ง
จำนวนแต่ยังใช้งานอยู่ รวมทั้งให้ระบุปีที่ตีราคาของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการตีราคาด้วย 

กรณีของที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น ซึ่งบริษัทมิได้ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานแล้ว แต่ไม่เข้าเงื่อนไขในการจัดประเภ ทเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ให้บริษัทเปิดเผยรายการสินทรัพย์เลิกใช้งานแยกตามแต่ละประเภท
ของสินทรัพย์ด้วย 



  

15. ค่าความนิยม  
ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งค่าความนิยม และรายละเอียดอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
ให้แสดงรายละเอียดตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  โดยแสดงต้นทุน และค่าตัดจำหน่ายสะสม 

รวมทั้งค่าเผื่อการด้อยคา่ เปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้   

      25X1 : 25X0       
 ราคาทุน  ค่าตัดจำหน่ายสะสม  ค่าเผ่ือการด้อยค่า   
 ยอด

ต้น
งวด 

เพิ่มขึ้น ยอด
ปลาย
งวด 

 ยอด
ต้น
งวด 

ค่าตัด
จำหน่าย 

ยอด
ปลาย
งวด 

 ยอด
ต้น
งวด 

ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่า
ระหว่าง

ปี 

ยอด
ปลาย
งวด 

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
สุทธิต้น

งวด 

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
สุทธิปลาย

งวด 

 (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในบริษัทประกันชีวิต          
   ....................... 
   ....................... 
รวม 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

 XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

 XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

เกิดจากการซ้ือ / ได้มาในภายหลัง          
   ....................... 
   ....................... 
รวม 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

 XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

 XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

เกิดจากการรวม / โอนธุรกิจ           
มูลค่าปัจจุบันของธุรกิจที่
ยังมีผลบังคับ 
   ....................... 
รวม 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

  
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

  
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

รวมทั้งสิ้น XXX XXX XXX  XXX XXX XXX  XXX XXX XXX XXX XXX 
 

สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจหรือกลุ่มสัญญาประกันภัยให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว    

17. สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ให้เปิดเผยส่วนประกอบของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และกระทบยอดการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกำหนด 

  

15 



 

18. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  
ให้แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบของหนี้สินของสัญญาประกันภัย ดังนี้ 

              (หน่วย บาท) 

 25X1  25X0 

 

หนี้สินตาม
สัญญา

ประกันภยั 

หนี้สินส่วน
ที่เอา

ประกันภยั
ต่อ 

สุทธิ  หนี้สินตาม
สัญญา

ประกันภยั 

หนี้สินส่วนที่
เอาประกันภัย

ต่อ 

สุทธิ 

สำรองประกันภยัสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

สำรองค่าสินไหมทดแทน 
     -  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รบัรายงานแลว้ 

     -  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 

 

XXX 

XXX 

 

(XXX) 

(XXX) 

 

XXX 
XXX 

  

XXX 

XXX 

 

(XXX) 

(XXX) 

 

XXX 

XXX 

สำรองเบี้ยประกันภัย 

     -  สำรองเบี้ยประกันภัยทีย่ังไม่ถือเป็นรายได้ 

     -  สำรองความเส่ียงภัยทีย่ังไม่สิ้นสุด * 

 

XXX 

XXX 

 

(XXX) 

(XXX) 

 

XXX 
XXX 

  

XXX 

XXX 

 

(XXX) 

(XXX) 

 

XXX 

XXX 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย  XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภยั  XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

รวม  XXX (XXX) XXX  XXX (XXX) XXX 

* กรณีที่ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (URR) ต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) ไม่
ต้องแสดงรายการ 

 ให้เปิดเผยวิธีการที่ใช้ในการกำหนดข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย และให้เปิดเผยจำนวนเงินตามข้อสมมติหากสามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
โดยควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

1. ข้อสมมติในเรื่องอัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บ และอัตราการอยู่รอด 
2. ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
3. ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อสมมติในเรื่องอัตราคิดลด 
5. ข้อสมมติเกี ่ยวกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย สำหรับสัญญา

ประกันภัยที่มีลักษณะดังกล่าว (เช่นประเภทสะสมทรัพย์ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นต้น) 
 

 



 

 18.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  

  ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

 25X1 

(บาท) 
25X0 

(บาท) 
1 มกราคม  XXX XXX 

สำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ XXX XXX 

สำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัยขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย ฯลฯ (XXX) (XXX) 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากข้อสมมติในการคำนวณสำรองประกันภยั * XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากประสบการณ์จริง XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ XXX XXX 

31 ธันวาคม  XXX XXX 

  

 * หากสามารถทำได้ในทางปฏิบัติให้บริษัทเปิดเผยผลกระทบแยกตามข้อสมมติต่าง  ๆ ได้แก่  
อัตราคิดลด อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายดำเนินการ และอัตราขาดอายุ  

 18.2  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น  

 ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

 18.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน 

  ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองค่าสินไหมทดแทน  

 25X1 

(บาท) 
25X0 

(บาท) 
1 มกราคม  XXX XXX 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน XXX XXX 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากข้อสมมติในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน * XXX XXX 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างป ี (XXX) (XXX) 
การเปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ XXX XXX 

31 ธันวาคม  XXX XXX 

 

* หากสามารถทำได้ในทางปฏิบัติให้บริษัทเปิดเผยผลกระทบแยกตามข้อสมมติต่าง  ๆ เช่น 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

 



 

18.2.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
 ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้รายได้ ดังนี้ 

 25X1 

(บาท) 
25X0 

(บาท) 
1 มกราคม  XXX XXX 

เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวด XXX XXX 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้ (XXX) (XXX) 

31 ธันวาคม  XXX XXX 

  

 18.2.3 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
    ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในสำรอง ดังนี้ (กรณีท่ีบริษัทไม่ต้องตั้งสำรองความ    
เสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ไม่ต้องเปิดเผยหมายเหตุนี้) 

 25X1 

(บาท) 
25X0 

(บาท) 
1 มกราคม  XXX XXX 

ตั้งเพิ่มระหว่างปี XXX XXX 

หมดสิ้นไประหว่างปี (XXX) (XXX) 

31 ธันวาคม  XXX XXX 

 

18.3  ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน   
ให้บริษัทประกันชีวิตแสดงตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน 2 ตาราง คือ ตารางค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ และตารางหลังการประกันภัยต่อโดยแสดงข้อมูลย้อนหลังไปให้ไกลที่สุดเท่าที่
จะทำได้แต่ไม่จำเป็นต้องย้อนหลังเกิน 10 ปี (สำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มาใช้
เป็นครั้งแรกให้ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี กรณีไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติให้เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) 

18.3.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 
(หน่วย:บาท) 

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน 25X0-4 25X0-3 25X0-2 25X0-1 25X0 25X1 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :        
- ณ สิ้นปีอุบัติเหต ุ XXX XXX XXX XXX XXX XXX  
- หนึ่งปีถัดไป XXX XXX XXX XXX XXX   
- สองปีถัดไป XXX XXX XXX     
- สามปีถัดไป XXX XXX      
- สี่ปีถัดไป XXX       
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ XXX XXX XXX XXX XXX XXX  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 



 

18.3.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย:บาท) 

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน 25X0-4 25X0-3 25X0-2 25X0-1 25X0 25X1 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :        
- ณ สิ้นปีอุบัติเหต ุ XXX XXX XXX XXX XXX XXX  
- หนึ่งปีถัดไป XXX XXX XXX XXX XXX   
- สองปีถัดไป XXX XXX XXX     
- สามปีถัดไป XXX XXX      
- สี่ปีถัดไป XXX       
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ XXX XXX XXX XXX XXX XXX  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  

18.4  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 
          ให้เปิดเผยรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้ 

 25X1 25X0 

 (บาท) (บาท) 

เงินค่ามรณกรรม   
เงินครบกำหนด 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกันภัย 
เงินปันผล 
อื่นๆ 
รวม 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 

19. หนี้สินจากสัญญาลงทุน 
  ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาลงทุน ดังนี้ 

 25X1 25X0 

 (บาท) (บาท) 

1 มกราคม   
รับฝากในงวด 
ถอนออกในงวด 
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 
รายได้จากการลงทุน 
ผลกระทบจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม 
อื่นๆ 
31 ธันวาคม 

XXX 
XXX 
(XXX) 
(XXX) 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
(XXX) 
(XXX) 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 

 



 

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทหนี้สิน  ดังนี้ 

     เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

           25X1             25X0 
          (บาท)    (บาท) 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร         XXX     XXX 
เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน        XXX     XXX 
เงินกู้ยืมจากการทำธุรกรรมซื้อหรอืขายหลักทรัพย์ 
 โดยมสีัญญาขายหรือซื้อคืน (repo)        XXX     XXX 
 รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม         XXX     XXX 
 

     เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีกำหนดชำระเกินหนึ่งป ี
          25X1              25X0 
          (บาท)    (บาท) 

เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน         XXX     XXX 
เงินกู้ยืมจากการทำธุรกรรมซื้อหรอืขายหลักทรัพย์ 
 โดยมสีัญญาขายหรือซื้อคืน (repo)         XXX     XXX 
 รวมเงินกู้ยืม                                  XXX     XXX 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมทั้งสิ้น          XXX     XXX 

 

นอกจากนี้  ให้เปิดเผย 
(1) ประเภทและราคาตามบัญชีของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
(2) เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม 
(3) วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 
(4) อัตราดอกเบี้ยของยอดคงค้างโดยให้แสดงเป็นช่วงของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแต่ละประเภท 

 
21. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทหนี้สิน  ดังนี้ 
           25X1              25X0 
          (บาท)    (บาท) 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ            XXX     XXX 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภยัต่อ           XXX     XXX 
เจ้าหนี้ประกันภัยต่ออื่น            XXX     XXX  
รวมเจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ            XXX          XXX 
 

 



 

22. หนี้สินทางการเงินอ่ืน 
หากบริษัทมีรายการหนี้สินทางการเงินที่นอกเหนือจากหนี้สินอนุพันธ์ให้เปิดเผยหนี้สินทางการเงินอ่ืน

เหล่านั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 (หน่วย: บาท) 
 25X1 25X0 
 มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายตุิธรรม 

หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า   
ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี ้   
ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน   
อื่นๆ   
รวม   

 

 (หน่วย: บาท) 
 25X1 25X0 
 มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายตุิธรรม 

หนี้สินทางการเงินท่ีกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมโดย
แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดติเข้างบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

เงินกู้ยืม   
อื่นๆ   
รวม   

 

 (หน่วย: บาท) 
 25X1 25X0 
 มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายตุิธรรม 

หนี้สินทางการเงินท่ีกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมโดย
แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดติเข้างบกำไร
ขาดทุน 

  

เงินกู้ยืม   
อื่นๆ   
รวม   

 

  



 

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ให้เปิดเผยข้อมูลโครงการผลประโยชน์พนักงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

รับรองทั่วไป สำหรับภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ให้เปิดเผยจำนวนค่าใช้จ่าย และ
กระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ค้างจ่าย อย่างน้อย ดังนี้ 

 25X1 25X0 
ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ท่ีกำหนดไว ้ (บาท) (บาท) 
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน   
ต้นทุนบริการในอดตี 
ต้นทุนดอกเบี้ย 
หัก ผลตอบแทนท่ีคาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 
รวมค่าใช้จ่าย 

XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 

 
 

25X1 
 

25X0 
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว ้ (บาท) (บาท) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน      
หัก มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 
 
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   ที่ยังไม่รับรู ้
ต้นทุนบริการในอดตีที่ยังไมร่ับรู้       
รวมภาระผูกพัน 

XXX 
(XXX) 
XXX 

 
XXX 
(XXX) 
XXX 

XXX 
(XXX) 
XXX 

 
XXX 
(XXX) 
XXX 

 

 
 

25X1 
 

25X0 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (บาท) (บาท) 
1 มกราคม  
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 
ต้นทุนบริการในอดตี 
ต้นทุนดอกเบี้ย 
เงินสมทบโครงการจากพนักงาน 
หัก ผลประโยชน์โครงการจา่ย 
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
31 ธันวาคม  

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 
XXX 

XXX 
(XXX) 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 
XXX 

 

 

 

 



 

 25X1 25X0 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์โครงการ (บาท) (บาท) 
1 มกราคม   
ผลตอบแทนท่ีคาดไว้จากสินทรัพยโ์ครงการ 
เงินสมทบโครงการจากบริษัทประกันภัย 
เงินสมทบโครงการจากพนักงาน 
หัก มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
31 ธันวาคม      

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 
XXX 

 

สมมติฐานที่สำคัญของหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเปรียบเทียบ 2 ปี และผลกระทบต่อภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 

24. ประมาณการหนี้สิน 
ให้เปิดเผยประมาณการหนี้สินอื่นๆ นอกจากภาระหนี้สินที่มีต่อผู้เอาประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

25. เครื่องมือทางการเงินแบบผสมซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการ 
ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้วยส่วนของหนี้สินและทุน   และ

เครื ่องมือทางการเงินนั ้นประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซึ ่งมูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่านั ้นมี
ความสัมพันธ์กัน (เช่น ตราสารหนี้แปลงสภาพที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืนก่อนครบกำหนด ) บริษัทประกัน
ชีวิตต้องเปิดเผยลักษณะของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวด้วยตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

26. การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
หากมีการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 
25x1 : 25x0  ( หนว่ย : บาท ) 

 มูลค่าขั้นต้น 

มูลค่าที่
นำมาหัก
กลบในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าสุทธ ิ
ที่แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าที่ไม่ได้นำมาหักกลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าสุทธ ิ

มูลค่าหัก
กลบตาม
สัญญา 
ที่ไม่เข้า

เงื่อนไขตาม
มาตรฐาน
การบัญช ี

มูลค่า
หลักประกัน 
ทางการเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง 

สินทรัพย์ทางการเงิน       



 

- ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพย์โดย 
มีสัญญาว่าจะขายคืน/ 
ธุรกรรมยืมหลักทรัพย ์

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

- สินทรัพยอ์นุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
หนี้สินทางการเงิน       
- ธุรกรรมขายหลกัทรัพย ์
โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน/ 
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรพัย ์

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

- หนี้สินอนพุันธ ์ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 

ให้เปิดเผยคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ได้รับรู้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาหักกลบที่มีผลบังคับใช้ และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งเปิดเผยของรายการที่ไม่ได้นำมาหักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน 

นอกจากนี ้ให้กระทบยอดมูลค่าสุทธิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

25x1 : 25x0  ( หนว่ย : บาท ) 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่าสุทธิที่
แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

รายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบงบ

การเงิน 

มูลค่าตาม
บัญชขีอง
รายการใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

มูลค่าตามบญัชี
ของรายการใน
งบแสดงฐานะ
การเงินที่ไม่ได้
อยู่ในเงื่อนไข
การหักกลบ 

สินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่าง)      
- ธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพย์โดย 
มีสัญญาว่าจะขายคืน/ 
ธุรกรรมยืมหลักทรัพย ์

xxx เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ## xxx xxx 

- สินทรัพยอ์นุพันธ ์
 

xxx สินทรัพย์อนุพันธ ์
 

## xxx xxx 

- อื่นๆ xxx  ## xxx xxx 
รวม xxx   xxx xxx 
หนี้สินทางการเงิน (ตัวอย่าง)      
- ธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยม ี
สัญญาว่าจะซ้ือคืน/ธุรกรรม 
ให้ยืมหลักทรัพย ์

xxx เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ## xxx xxx 

- หนี้สินอนพุันธ ์ xxx หนี้สินอนุพันธ ์
 

## xxx xxx 

- อื่นๆ xxx  ## xxx xxx 
รวม xxx   xxx xxx 



 

27. มูลค่ายุติธรรม 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

25X1 : 25X0 

 มูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx xxx xxx 
เงินให้กู้ยืม     
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภยัรับความเส่ียง xxx xxx xxx xxx 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  xxx xxx xxx xxx 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  xxx xxx xxx xxx 
อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
หนี้สินทางการเงิน     
หนี้สินอนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 
หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 
อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและให้
เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

 25X1 25X0 

 บาท บาท 

เงินกู้ยืม [xxx] [xxx] 
… [xxx] [xxx] 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
 

ในบางกรณีบริษัทประกันชีวิตไม่สามารถรับรู้ผลกำไรหรือผลขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ ่มแรก
ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากไม่มีมูลค่ายุติธรรมทั้งจากราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่อย่างเดียวกัน  (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) หรือจากเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าที่ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทประกันชีวิตต้องเปิดเผย
ข้อมูลตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ดังนี้  

 



 

นโยบายการบัญชีในการรับรู้กำไรหรือขาดทุน จากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก และราคา
ของการทำรายการเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ (รวมถึงเวลา) ที่ผู้ร่วมตลาดใช้พิจารณาในการ
กำหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สิน 

( หน่วย : บาท ) 

 25X1 25X0 

ยอดรวมของผลต่างท่ียังไม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ณ ต้นงวด   

การเปลีย่นแปลงระหว่างงวดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสญัญา   

การเปลีย่นแปลงระหว่างงวดเนื่องจากการทยอยรับรู ้   

การเปลีย่นแปลงระหว่างงวดเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญา   

ยอดรวมของผลต่างท่ียังไม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  ณ สิ้นงวด   

 

- เหตุผลที่บริษัทประกันชีวิตสรุปว่า ราคาของการทำรายการไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม  
รวมถึงรายละเอียดของหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมนั้น 

 

28. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเมื่อนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี ่ยวกับ  
เครื่องมือทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

ในรอบระยะเวลารายงานที ่บร ิษ ัทประก ันช ีว ิตนำแนวปฏ ิบ ัต ิทางการบ ัญช ี เก ี ่ยวกับ  
เครื่องมือทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

( หน่วย : บาท ) 

 หมายเหตุ
ประกอบงบ

การเงิน 

การจัดประเภท
เดิม 

การจัดประเภท
ใหม ่

มูลค่าตาม
บัญชเีดิม 

มูลค่าตาม
บัญชใีหม ่

สินทรัพย์ทางการเงิน      
- สินทรัพยอ์นุพันธ ์ ## … … xxx xxx 
- เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ ## … … xxx xxx 
- สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภยัรับความ
เส่ียง 

## … … xxx xxx 

- อื่นๆ ## … … xxx xxx 
รวม    xxx xxx 
หนี้สินทางการเงิน      
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ## … … xxx xxx 
- หนี้สินจากสัญญาลงทุน ## … … xxx xxx 
- หนี้สินอนพุันธ ์ ## … … xxx xxx 
- หนี้สินทางการเงินอื่น ## … … xxx xxx 
- อื่นๆ ## … … xxx xxx 
รวม    xxx xxx 

 



 

นอกจากนี้ ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ดังนี้ 
( หน่วย : บาท ) 

 
มูลค่าตามบญัชี

เดิม 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าตาม
บัญชใีหม ่

จากการจัดประเภท
รายการใหม ่

จากการวัดมูลค่า
รายการใหม ่

สินทรัพย์ทางการเงิน     
1. มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     
- หนี้สินอนพุันธ ์ xxx xxx xxx xxx 
- เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
2. มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

    

- เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
3. ราคาทุนตัดจำหน่าย     
- เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
4. กำหนดใหว้ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     
- เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ xxx xxx xxx xxx 
- เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน xxx xxx xxx xxx 
หนี้สินทางการเงิน     
1. ราคาทุนตัดจำหน่าย     
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม xxx xxx xxx xxx 
- หนี้สินจากสัญญาลงทุน xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
2. มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     
- หนี้สินอนพุันธ ์ xxx xxx xxx xxx 
- หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
3. กำหนดใหว้ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     
- หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 
- อื่นๆ xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 
รวมหนี้สินทางการเงิน xxx xxx xxx xxx 

 



 

สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเมื่อนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยเป็นครั้งแรก ให้เปิดเผยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทประกันชี วิตได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของการจัดประเภทและวัดมูลค่า  

- เหตุผลในการกำหนดหรือยุติการกำหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก  

29. ทุนเรือนหุ้น 
ให้เปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญ 
(2) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ ตามประเภทของหุ้น

บุริมสิทธิ เช่น หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลหรือไม่สะสมเงินปันผล เป็นต้น 
(3) ในกรณีที่บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้เปิดเผยจำนวนสิทธิทั้งหมดที่ออกและ

จำนวนคงเหลือ เงื ่อนไขและเงื ่อนเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าว และภาระผูกพันต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้เปิดเผยจำนวนสิทธิทั้งหมดที่ออก เงื่อนไขและ
เงื่อนเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงจำนวน ชนิด และราคาของหุ้นที่ผู้มีสิทธิสามารถซื้อได้  จำนวนคงเหลือ 
และภาระผูกพันต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) ในกรณีที่บริษัทมีการเพ่ิมหรือลดทุน ให้เปิดเผยจำนวนทุนที่เพ่ิมหรือลด ชนิดของหุ้น  จำนวน
หุ้น มูลค่าต่อหุ้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุนจากกระทรวงพาณิชย์
เมื่อใด ในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เปิดเผยว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด 

30. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน  (operating segments) 
ให้บริษัทรายงานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 8 เรื ่อง ส่วนงาน

ดำเนินงาน (operating segments) โดยบริษัทอาจแบ่งส่วนงานเป็นการประกันชีวิตแบบสัญญาทั่วไป และ
การประกันชีวิตควบการลงทุน ก็ได้ 

31. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างน้อย ดังนี้ 

 25X1 25X0 

 (บาท) (บาท) 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ ์

ค่าภาษีอากร 

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอ่ืน 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 



 

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ให้เปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ได้ถูกจำแนกไปตามหน้าที่และยังไม่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินส่วนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น 

33. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ( หน่วย : บาท ) 

รายการ 25x1 25x0 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ xxx xxx 
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ xxx xxx 
สัญญาค้ำประกันทางการเงิน xxx xxx 

34. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ให้เปิดเผยภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน อย่างน้อย ดังนี้ 

       (หน่วย : บาท) 
  25X1    25X0  
 จำนวน

ก่อนภาษ ี
ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี

จำนวน
สุทธิจาก

ภาษ ี

 จำนวน
ก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี

จำนวน
สุทธิจาก

ภาษ ี
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

XX XX XX  XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์สำหรับการ
ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

XX XX XX  XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์สำหรับการ
ป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

XX XX XX  XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการปอ้งกันความเส่ียงรอตัดบัญชี XX XX XX  XX XX XX 
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดำเนินงานในต่างประเทศ 

XX XX XX  XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย ์

XX XX XX  XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดใหว้ัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

XX XX XX  XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภยัสำหรับโครงการผลประโยชนพ์นักงาน 

XX XX XX  XX XX XX 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 

XX XX XX  XX XX XX 

องค์ประกอบอื่นของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น XX XX XX  XX XX XX 
รวม XX XX XX  XX XX XX 
        



 

35.  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
ให้เปิดเผยการคำนวณกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้น 

36.  รายการที่เก่ียวข้องกัน 
ให้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทประกันชีวิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน สำหรับการเปิดเผยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญให้เปิดเผยผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้
นิยามของผู้บริหารสำคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

37.  หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน 

ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนเงินตามบัญชีของหลักทรัพย์ และทรัพย์สินแต่ละชนิด
ที่วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกัน และทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิต 

38. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัด 
ให้เปิดเผยทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัดในแต่ละหัวข้อ โดยแสดงประเภทและมูลค่าตามบัญชี

ของทรัพย์สินพร้อมทั้งข้อจำกัดและข้อผูกมัดต่อทรัพย์สินนั้น 

39.  หลักประกันที่ได้รับ 
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้รับหลักประกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน) และมีสิทธิในการนำหลักประกันที่ได้รับไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง โดยที่ถือว่า
เจ้าของหลักประกันนั้นไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทประกันชีวิตต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ 
  39.1 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับ 
  39.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่นำไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง และไม่
ว่า บริษัทประกันชีวิตมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกันหรือไม่ และ 
  39.3 ข้อกำหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักประกัน 

40.  เงินสมทบกองทุน 
ให้เปิดเผยจำนวนเงินสมทบสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุน 

41.  สัญญาเช่าระยะยาว 
ให้เปิดเผยโดยสรุปเนื้อหาของสัญญา วันที่สัญญาครบกำหนด ข้อผูกพันของสัญญา และข้อห้ามต่าง ๆ  ตาม

สัญญาดังกล่าว และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 

  



 

42.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ให้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปฏิบัติอยู่ไปเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นต่ อ
บัญชีที่เก่ียวข้องในงบดุลและกำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังจากปรับปรุงจำนวนภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

43.  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและข้อผูกมัด 
ในกรณีที ่บริษัทถูกเรียกร้องทางคดีก่อข้อผูกมัดในการซื้อหรือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือมีหนี้สินที่  

อาจเกิดขึ้นหรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่มีจำนวนเงินเป็นนัยสำคัญ ให้กล่าวโดยสรุปถึงเนื้อหาและจำนวนเงินที่
เกี ่ยวข้อง พร้อมทั้งความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทถึงกรณีที่อาจมีผลเสียหายหรือผลกระทบ รวมทั้ง
อธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภท ณ วันที่ในงบการเ งิน และเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้หากทำได้ในทางปฏิบัติ 
   - ประมาณการผลกระทบทางการเงิน 
   - ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
   - ความน่าจะเป็นที่จะได้รับรายจ่ายคืน 

การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจะทำให้สถานะของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับข้อพิพาทกับอีกฝ่าย
หนึ่งในเรื่องหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดความโอนเอียงอย่างรุนแรง บริษัทประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว แต่ต้องเปิดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้อพิพาทพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น 
      สำหรับภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานกรณีบริษัทเป็นผู้เช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน ให้เปิดเผย
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้สำหรับระยะเวลาแต่ละ
ช่วงดังต่อไปนี้ 

  (1) ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
  (2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

  (3) ระยะเวลาที่เกินห้าปี 

44.  ความเสี่ยงของบริษัท 
ให้เปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินลักษณะและขอบเขตของความ
เสี ่ยงที ่เกิดจากสัญญาประกันภัย ตามย่อหน้าที ่ 39 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื ่องสัญญา
ประกันภัย และจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 

สำหรับความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น 
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ ความเสี่ยงด้านตลาด ที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงิน 
ได้แก่ (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี ่ยงและการเกิดขึ้นของความเสี ่ยง 



 

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การกระจุกตัวของความเสี่ยง 

45.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ให้เปิดเผยโดยสรุปถึงเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  และประมาณการ

ผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประกันชีวิตไม่สามารถ
ประมาณผลกระทบดังกล่าว 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

ความหมายของรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงินและ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  



 

ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัทที่ประกอบธุรกจิประกันชีวิต  

      

 คำอธิบายความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้เป็นเพียง
แนวทางในการแสดงรายการตามแบบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแสดงรายการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 นอกจากนี้การจัดประเภทรายการในงบการเงิน ให้พิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย เช่น หุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิบริษัทประกันชีวิตที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้วยจำนวนเงินที่แน่นอน
หรือที่สามารถทราบได้ ณ วันที่กำหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เรียกร้องให้บริษัทประกันชีวิตไถ่ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่กำหนดไว้ด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถ
ทราบได้ หุ้นบุริมสิทธินั้นต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อาจแสดงเป็นหน่วยของหลักพัน หลักหมื่น หลักแสน  
หรือหลักล้านได้ตามความเหมาะสม และให้ระบุหน่วยของหลักที่ใช้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ๆ ด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (cash and cash equivalent) 
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ใบรับฝาก และบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอื่น ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ลงทุน  

1.3 เช็คท่ีถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร 
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงิน

สดในจำนวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงสุทธิจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

  



 

2. เบี้ยประกันภัยค้างรับ (premium receivable) 
หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งยังมิได้รับชำระจากผู้เอาประกันภัย 

หรือตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 

3. รายได้จากการลงทุนค้างรับ (accrued investment income) 
หมายถึง ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับจากสถาบันการเงิน จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้ง

ดอกเบี ้ยและผลประโยชน์อื ่นใดที ่เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจาก
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นต้น และแสดงสุทธิจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) โดย
ไม่รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม  

4. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (reinsurance assets)   
หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผู ้เอาประกันภัยต่อภายใต้สัญญา

ประกันภัยต่อ ได้แก่ สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อซึ่งได้จากการคำนวณสำรอง
สำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และสำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

5. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (amount due from reinsurance) 
หมายถึง 
5.1 เง ินค้างร ับจากบริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัท
ประกันภัยต่อ  

5.2 เงินที่บริษัทวางไว้จากการเอาประกันภัยต่อ 

6. สินทรัพย์อนุพันธ ์(derivative assets) 
หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นกำไรของอนุพันธ์ รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่แยก

ออกมาจากสัญญาหลัก 

อนุพันธ์ (derivative financial instruments) 
หมายถึง เครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่น ที่มีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของเครื่องมือทางการเงิน ราคา 

สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี 
2. ราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอ่ืนใด 
2. ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัญญา

ประเภทอ่ืน ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปัจจัยตลาด และ 
3. การรับหรือจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต 
ตัวอย่างของอนุพันธ์ เช่น สัญญา forward future swap option และ hybrid derivatives อ่ืนๆ 

 



 

เงินลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง  
หมายถึง การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 
1. สัญญาหลักซึ่งไม่จัดเป็นอนุพันธ์ (non-derivative host contract) และ 
2. อนุพันธ ์แฝง (embedded derivatives) ซ ึ ่งทำให ้ผลตอบแทนของตราสารด ังกล ่าว

เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาของกลุ่มหุ้น ราคาของสินค้าโภค
ภัณฑ์ ดัชนีของราคาหรืออัตราใด ๆ ความเสี่ยงทางด้านเครดิต และดัชนีทางด้านเครดิต ฯลฯ 

ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น ธุรกรรม equity linked note ธุรกรรม 
credit linked note หรือ credit linked deposit ธุรกรรม inverse floater notes ธุรกรรม range accrual 
notes ธุรกรรม puttable bond และ convertible bond 

7.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
รายการที่แสดงภายใต้หัวข้อนี้ประกอบด้วย 
7.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (government and state enterprise securities) 

 หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอ่ืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นและจังหวัด หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอื่นที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 

7.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน (private enterprises debt securities) 
หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็น

การระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตราสารแห่งหนี้อื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการ 
ระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

7.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ (foreign debt securities) 
           หมายถึง ตราสารที่ออกหรือค้ำประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ

รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลที่จัดตั้ งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ และให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศ  แต่ออกจำหน่ายในประเทศไทยด้วย 

7.4 เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
หมายถึง เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดย

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 
 7.5 ตราสารหนี้อ่ืน (other debt securities) 

 หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น 
 7.6 ตราสารทุน (equity securities) 
 หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องในประเทศ 
 7.7 ตราสารทุนต่างประเทศ (foreign equity securities) 

หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 



 

7.8 อ่ืนๆ (others) 
หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 

8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ (loan and accrued interest receivable) 
หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมที่มีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน รวมทั้ง

ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึง
กำหนดชำระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว หักรายได้รอตัดบัญชี และค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมถึงเงินให้กู้ยืมที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

9. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (allowance for expected credit loss) 
หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้รับจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจำหน่ายและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์ตามสัญญา รวมทั้งภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้รับใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected credit loss) และส่วน
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ( lifetime expected credit loss) ตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (investment in subsidiaries, associate and 
joint ventures) 

หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริษัทแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าเป็นมูลค่า
สุทธิหลังจากหักด้วยบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว 

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (investment property) 
หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทั้งท่ีดินและอาคาร) ที่ถือครอง

โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพ่ือ 

11.1 ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ 
11.2 ขายตามปกติธุรกิจ 

12. สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง (assets held to cover linked liabilities) 
หมายถึง สินทรัพย์ลงทุนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที ่ผ ู ้เอาประกันภัยรับความเสี ่ยงในการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนดังกล่าว เช่น กรมธรรม์ประเภทยูนิตลิงค์ เป็นต้น 

  



 

13. ทรัพย์สินรอการขาย (properties foreclosed) 
หมายถึง  
13.1 ทรัพย์สินที่ตกเป็นของบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากการชำระหนี้ หรือเนื่องจากการที่บริษัท

ประกันชีวิตได้ซื้อทรัพย์สินที่จำนองไว้กับบริษัทประกันชีวิตนั้นจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาลหรือเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งการเข้าครอบครองทรัพย์สินจากการให้เช่าการเงินหรือการให้เช่าซื้อ  

13.2 ที่ดิน อาคารและทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือใช้ดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานซึ่งมิได้ใช้เพ่ือการดังกล่าวแล้ว
ที่เข้าเงื่อนไขสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้อง 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (property plant and equipment , net) 
หมายถึง   
14.1  ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  

หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 
14.2  อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งและยานพาหนะต่างๆ 
14.3 ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น ที่เลิกใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงาน โดยสินทรัพย์

ดังกล่าวที่ไม่เข้าเงื่อนไขสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

15. ค่าความนิยม (goodwill) 
หมายถึง ค่าความนิยมตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (other intangible assets) 
หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน นอกจากค่าความนิยมตามรายการที่ 15 เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจหรือ
กลุ่มสัญญาประกันภัย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น  

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (deferred tax asset) 
หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่บริษัทประกันชีวิตคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่งเกิดจาก 
17.1 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี 
17.2 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 
17.3 เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

18. สินทรัพย์อ่ืน (other assets) 
หมายถึง สินทรัพย์นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่  1 ถึง 17 ทั ้งนี ้ หากรายการใดมี

สาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 



 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม (bank overdrafts and borrowings) 
หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน 

รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตั๋วเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมถึงหนี้สินตามธุรกรรมซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo)  

20. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (insurance liabilities) 
 หมายถึง หนี ้ส ินและภาระผูกพันที ่บร ิษัทมีต ่อผู ้เอาประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย 
(insurance contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

20.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (long-term technical reserves)  
 หมายถึง สำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมี

ต่อผู้เอาประกันภัย   
 สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า                
1 ปี หรือมีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพ่ิมหรือ
ลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้  คำนิยามให้เป็นไปตาม
ประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

20.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (short-term technical reserves) 
 หมายถึง สำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อ  
ผู้เอาประกันภัย  
 สัญญาประกันภัยระยะสั ้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที ่ไม่มีล ักษณะหรือเงื ่อนไข
เช่นเดียวกับสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ทั้งนี้ คำนิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 
  20.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน (claim liability)  

หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงานและค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้รับไป  

ทั้งนี้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การคำนวณเงินสำรองประกันภัยซึ่งได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประมาณ
การเงินสำรองดังกล่าวแล้ว 
  202.2.2 สำรองเบี้ยประกันภัย (premium liability) 

หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าระหว่างสำรอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด  

    
  



 

   20.2.2.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (unearned premium reserve) 
  หมายถึง เบี ้ยประกันภัยส่วนที ่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทสำหรับ

กรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่   
20.2.2.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (unexpired risk reserve) 

  หมายถึง จำนวนเงินที่ผู ้รับประกันภัยจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ 

20.3 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย (unpaid policy benefits)  
 หมายถึง เงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมิได้ชำระให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ 

ผู้รับประโยชน์ 
 20.4 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย (due to insured) 
  หมายถึง เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผู้เอาประกันภัย และเงินที่บริษัทต้องจ่ายใหแ้ก่  

ผู้เอาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินท่ีต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 

21. หนี้สินจากสัญญาลงทุน (investment liabilities) 
หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้เอาประกันภัยตามสัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไข

เป็นสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดภาระ
หนี้สินทางการเงิน 

22. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  (amount due from reinsurance) 
  หมายถึง  

 22.1 เงินค้างจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน และ
รายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ  

 22.2 เงินที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ 

23. หนี้สินอนุพันธ์  (derivative liabilities) 
 หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหรือส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นขาดทุนของอนุพันธ์ รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่แยก
ออกจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 

24. หนี้สินทางการเงินอื่น 
หนี้สินทางการเงินอื่น หมายถึง หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้แสดงเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม หนี้สิน

จากสัญญาลงทุน และหนี้สินอนุพันธ์ เช่น หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า (trading liabilities) หรือ หนี้สินทาง
การเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ( financial liabilities designated at fair value through 
profit or loss) 

 



 

25. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (income tax payable) 
 หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (employee benefit obligation) 
 หมายถึง หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
27. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (deferred tax liability) 
  หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
28. หนี้สินอ่ืน (other liabilities) 
 หมายถึง หนี้สินนอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 19 ถึง 27 ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสำคัญ
ให้แยกแสดงออกมาต่างหาก  
29. ส่วนของเจ้าของ / ส่วนของสำนักงานใหญ่ (equity / head office equity) 

29.1 ทุนเรือนหุ้น / ทุนจากสำนักงานใหญ่ (share capital / fund from head office) 
29.1.1 ทุนจดทะเบียน (authorized share capital) 

   หมายถึง ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ้น จำนวนหุ้น 
และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนแต่ละชนิด ดังนี้ 
   29.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ (preference shares)  
   29.1.1.2 หุ้นสามัญ (ordinary shares)  

29.1.2 ทุนที่ออกและชำระแล้ว (issued and paid–up share capital) 
  หมายถึง จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นที่นำออกจำหน่ายและเรียกให้ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
ให้แสดงเป็นหุ้นแต่ละชนิด ดังนี้ 

29.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ (preference shares) 
29.1.2.2 หุ้นสามัญ (ordinary shares)  

29.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (stock rights, warrants and options) 
  หมายถึง มูลค่าของสิทธิที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 

29.3  ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (premium (discount) on share capital) 
  29.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (premium or discount on preference shares) 
    หมายถึง เงินหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่สูงกว่า
หรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิ หากมีทั้งส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิสามารถนำรายการดังกล่าวมาหักกลบกันแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้ 
  29.3.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (premium or discount on ordinary shares) 
    หมายถึง เงินหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญส่วนที่สูงกว่า
หรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นสามัญ หากมีทั้งส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
สามารถนำรายการดังกล่าวมาหักกลบกันแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้ 



 

29.4 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (premium on treasury shares) 
   หมายถึง เงิน มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นสามัญ
ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืน ทั้งนี้ สำหรับกรณีของการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อลด
ทุน จะหมายถึง ราคาตามมูลค่า (par value) ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออก ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
หุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด  

29.5 กำไร (ขาดทุน) สะสม (retained earnings) 
 29.5.1 จัดสรรแล้ว (appropriated) 
 29.5.1.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย (legal reserve) 
      หมายถึง สำรองที ่กันไว้จากกำไรสุทธิ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 
   29.5.1.2 จัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (treasury shares reserve) 
      หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิตามข้อกำหนดในการซื้อหุ้นทุนของ
บริษัทประกันชีวิตกลับมาในภายหลัง  

  29.5.2 อ่ืน ๆ (others) 
     หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเพื่อการใดๆ ตามมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษาระดับเงินปันผล เพื่อขยายกิจการ หรือตามเงื่อนไข
ของภาระผูกพัน เป็นต้น 
  29.5.3 ยังไม่ได้จัดสรร (unappropriated) 
   หมายถึง กำไร (ขาดทุน) สะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่คงเหลือจากการ
จัดสรรแล้วตามรายการที่ 29.5.1 ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน
เครื่องหมายวงเล็บ และเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม” 
 29.6 หุ้นทุนซื้อคืน (treasury shares) 
             หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทประกันชีวิตที่ออกจำหน่ายแล้ว และบริษัทประกันชีวิตได้ซื ้อหุ้น
ทุนของบริษัทประกันชีวิตนั้นกลับมาในภายหลัง ด้วยราคาทุนที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนกลับคืน 
 29.7 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (other components of equity) 
  หมายถึง ผลสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานของ 
   29.7.1 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 
   29.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจ้าของ (owner changes) 
   ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากที่กำหนดให้
แสดงในรายการที่ 29.1 – 29.6 



 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้ (revenues) 

1. เบี้ยประกันภัยรับ (gross written premiums) 
หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัย

ยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

2. เบี้ยประกันภัยเอาต่อ (premiums ceded to reinsurers) 
หมายถึง เบี้ยประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อและการเอาประกันภัย 

ต่อช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3. สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (net change in unearned 
premium reserve) 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทสำหรับกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

4. เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิจากการเอาประกันภัยต่อ (net earned premiums) 
 หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ย

ประกันภัยยกเลิกและส่งคืนผู้เอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอา
ประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงใน
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

5. รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (fee and commission income) 
 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ประกันภัยประเภทการลงทุน ( Investment 

contracts) และค่าบำเหน็จที่บริษัทได้รับเนื่องในการประกันภัยต่อ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทได้รับใน
การเข้าทำสัญญาประกันภัย  

6. รายได้จากการลงทุน  (investment income) 
 หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน   

ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่า และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืนๆ ทั้งนี้ โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน
เกิดข้ึนเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 

 

 



 

7. ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (gains (losses) on investment) 
  หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุน และจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยตรงกับรายการนั้นๆ 

8. ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (fair value gains and losses) 
 หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่เงินลงทุนในหลักทรัพย์

และอนุพันธ์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุน จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และจากกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

9. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (gains (losses) on hedge accounting) 
 หมายถึง รายการดังต่อไปนี้ 

9.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 
- กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง 
9.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

- กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เฉพาะส่วนที่ไม่มี
ประสิทธิผล 

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
เมื่อการป้องกันความเสี่ยงสิ้นสุด 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรที่หักผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นผล
ขาดทุน ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 

10. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) (share of profit 
(loss) from investments in associates and joint ventures) 

หมายถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทถือไว้ กรณีบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว
ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

11. รายได้อื่น (other income) 
 หมายถึง รายได้จากการดำเนินงานนอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 - 10 โดยให้รวมถึง 

รายได้จากการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการประกันภัย และกำไรอื่น เช่น กำไรจากการขายที่ดิน 
อาคาร อุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นที่มิได้ถือเป็นสินทรัพย์ลงทุน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน
ดังกล่าว ให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีที่ยอดสุทธิของแต่ละประเภทเป็นผลขาดทุนให้
นำไปแสดงไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นในรายการที่ 21 

 ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 



 

ค่าใช้จ่าย (expenses) 

12. สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ ่ม (ลด)  (change in long-term 
technical reserve) 

 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสำรองสำหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัย  
ระยะยาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

13. สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) (change in unexpired risk reserve) 
 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสำรองความเสี่ยงภัยที่เป็นส่วนเพิ่มจากสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

เป็นรายได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
14. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน (gross benefits and claim paid) 

 หมายถึง เงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ เงินครบกำหนด เงินค่ามรณกรรม เงิน
ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เงินได้ประจำ เงินปันผล โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบัน ซึ่งได้ชำระไปแล้วและยังมิได้ชำระ รวมทั้งจำนวนที่คาดว่าจะต้องชำระ และจำนวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ชำระไปแล้วและยังมิได้ชำระ รวมทั้งจำนวนที่คาดว่า
จะต้องชำระ และจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอื่นๆ เกี่ยวกับการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน  

15. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 
(benefits and claim paid recovered from reinsurers) 

หมายถึง เงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ชำระไปแล้วและยังมิได้ชำระ รวมทั้งจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและจำนวน
เงินที่จ่ายสำหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับคืนจากการประกันภัยต่อ 

16. ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (commissions and brokerages) 
 หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้าง และค่าบำเหน็จ ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 

รวมทั้งผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวนหรือชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลได้ทำสัญญาประกันภัย
กับบริษัท และค่าบำเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัยต่อ 

17. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (other underwriting expenses) 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นจากการรับประกันภัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณี

การขายผ่านทางโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอื่นๆ เกี่ยวกับการรับประกันภัย และให้รวมถึง
เงินสมทบต่างๆ ที่บริษัทประกันชีวิตได้จ่ายให้แก่สำนักงาน คปภ. กองทุนประกันชีวิต ตามข้อกำหนดของ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 



 

18. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (operating expenses) 
  หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน  

19. ต้นทุนทางการเงิน (finance costs)  
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้ให้ต้นทุนทางการเงินรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง เป็นต้น   

20. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (expected credit loss) 
หมายถึง ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected 

credit loss) และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ( lifetime 
expected credit loss) ของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์ตามสัญญา 
รวมทั้งภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

21. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (other expenses) 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยและการลงทุน โดยให้รวมถึงขาดทุนอ่ืน 

เช่น ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน และผลขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอ่ืน  
ที่มิได้ถือเป็นสินทรัพย์ลงทุน ในกรณีที่มีกำไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำมาหักล้างจากรายการนี้เพ่ือ
แสดงยอดสุทธิ กรณีท่ียอดสุทธิของแต่ละประเภทเป็นผลกำไรให้นำไปแสดงเป็นรายได้อ่ืนไว้ในรายการที่ 11 

  ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
22. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (tax expense (tax income)) 

หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำไร
หรือขาดทุนสำหรับงวด ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง   

23. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) 
 หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย หากมีผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน

เครื่องหมายวงเล็บ 
24. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (other comprehensive income) 
 หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
24.1 รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 24.1.1 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (gains 
(losses) on remeasuring investments at fair value through other comprehensive income) 



 

หมายถึง ผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

24.1.2 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสด (gains (losses) on cash flow hedges) 

หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีเ่กี่ยวข้อง 
 24.1.3 กำไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี  (gains (losses) from 
deferred cost of hedging) 

หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนที่เป็นมูลค่าตาม
เวลาของสัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือจะขายหรือส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
หรือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงิน และกำไรและขาดทุนจากการตัด
จำหน่ายรายการข้างต้น ณ วันที่กำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ตามท่ีกำหนด
ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 24.1.4 กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ (gains 
(losses) arising from translating the financial statements of a foreign operation) 

หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ 
ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และกำไรและขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะ
ส่วนที่มีประสิทธิผล ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 24.1.5 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับรายการที่จัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (share of other comprehensive income of 
associates and joint venture will be reclassified subsequently to profit or loss) 

หมายถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วม
และการร่วมค้า (เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม) สำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง 

24.1.6 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่จัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ( income tax relating to components of 
other comprehensive income will be reclassified subsequently to profit or loss) 

หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เกี ่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 



 

 
24.2 รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 24.2.1 กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (gains 
(losses) on changes in revaluation surplus) 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 24.2.2 กำไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรหรือขาดทุน (gains (losses) on financial liability designated at fair value through profit or 
loss) 

หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เฉพาะส่วนที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินทางการเงินนั้น 

 24.2.3 กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน (actuarial gains (losses) on defined employee benefit plans) 

          หมายถึง ผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 24.2.4 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับรายการที่ไม่
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (share of other comprehensive income 
of associates and joint venture will not be reclassified subsequently to profit or loss) 

  หมายถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่ได้รับจากบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า (เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม) สำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง 

 24.2.5 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่ไม่
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (income tax relating to components of 
other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss) 

 หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 ถ้ามีรายการนอกเหนือจากข้างต้น ให้นำเสนอและจัดประเภทตามมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

 
 



 

25. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (earnings per share) 
 หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ที่คำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่องกำไรต่อหุ้น  

หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแยกแสดงเป็น 
1)  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (basic earnings per share) 
2)  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (diluted earnings per share) 

 
 
 
 

หมายเหตุ : คำแปลภาษาอังกฤษที่กำหนดในที่นี้ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น บริษัทสามารถใช้คำแปลอ่ืนที่เหมาะสม

หรือใกล้เคียงได ้


