
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 

แบบงบการเงิน 
กรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

แบบงบการเงินรายไตรมาส 

  



หมวดที่ 3

หน่วย : บาท

สินทรพัย์ วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิปีบญัชลีา่สดุ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรบั

สนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั

สนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรบั

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้     

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน

ทรพัยส์นิรอการขาย

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนื

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี

สนิทรพัยอ์นื

รวมสินทรพัย์

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงฐานะการเงิน

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



หน่วย : บาท

หนีสินและสว่นของเจ้าของ วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิปีบญัชลีา่สดุ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยั

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยัต่อ

หนีสนิสญัญาลงทุน

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 3

หน่วย : บาท

วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีก่อน

  รายไดจ้ากการประกนัภยั

  ค่าใชจ้่ายในการบรกิารประกนัภยั

  ค่าใชจ้่ายสทุธจิากสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว ้*

ผลการดาํเนินงานการบริการประกนัภยั

  รายไดจ้ากการลงทุน

  กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากเครอืงมอืทางการเงนิ

  กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิ

  กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากการบญัชป้ีองกนัความเสยีง

  ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ

  รายได้จากการลงทุนสุทธิ

  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัทอีอก

  รายไดท้างการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว้

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ

  ตน้ทุนทางการเงนิอนื

  ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานอนื

  สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี)

  รายไดอ้นื 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได้

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

  รายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนีดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสด

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

      ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัทอีอก

      รายไดท้างการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว้

      กําไร (ขาดทุน) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสยีงรอตดับญัชี

      กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 

      สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      องค์ประกอบอนืของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

  รายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      กําไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

      กําไร (ขาดทุน) จากหนีสนิทางการเงนิทกีําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน

      กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

      สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      องค์ประกอบอนืของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัรอบระยะเวลา - สทุธจิากภาษี

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัรอบระยะเวลา

กําไรต่อหุน้ 

  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด

หมายเหตุ : 

* บรษิทัอาจแสดงรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายจากกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว ้(นอกเหนือจาก รายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยั)โดยแสดงรวมเป็นจํานวนเดยีวกนั 

   หรอืกจิการอาจแสดงแยกต่างหากสาํหรบัจํานวนทไีดร้บัคนืมาจากผูร้บัประกนัภยัต่อ และ จํานวนการปันสว่นเบยีประกนัภยัทจี่ายซงึรวมกนัแลว้ไดจ้ํานวนเท่ากบัจํานวนรวมขา้งตน้

1. บรษิทัสามารถแยกแสดงงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็น 2 งบไดต้ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี1

2. บรษิทัสามารถเลอืกทจีะแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสทุธจิากผลกระทบจากภาษีเงนิได ้โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเกยีวขอ้ง

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบั...............สินสุดวนัที…………….……วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุนั และ วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีก่อน



หมวดที่ 3

หน่วย : บาท

ตราสารหนีทีวดั

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน

การป้องกนัความ

เสยีงในกระแสเงินสด

การแปลงค่างบ

การเงินจากการ

ดาํเนินงานใน

ต่างประเทศ

ต้นทุนการป้องกนั

ความเสยีงรอตดั

บญัชี

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อืนในบริษัท

รว่มและการร่วมค้า

ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรพัย์

ตราสารทุนที

กาํหนดให้วดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

หนีสินทางการเงิน

กาํหนดให้วดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน

สาํรองทางการเงิน

จากสญัญา

ประกนัภยั / สญัญา

ประกนัภยัต่อ

การประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน

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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี

ยอดคงเหลอืทปีรบัปรงุแล้ว

จา่ยปันผล / กาํไรทโีอนไปให้สาํนกังานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุ้นบุรมิสทิธ ิ/ หุ้นสามญั / ทุนจากสาํนกังานใหญ่ *

หุ้นทุนออกให้ตามสทิธิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด

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

จา่ยปันผล / กาํไรทโีอนไปให้สาํนกังานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุ้นบุรมิสทิธ ิ/ หุ้นสามญั / ทุนจากสาํนกังานใหญ่ *

หุ้นทุนออกให้ตามสทิธิ

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัรอบระยะเวลา

ยอดคงเหลอื .... 25xx (ปีบญัชลี่าสดุ)

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัตา่งประเทศ

รวม

แบบงบการเงินรายไตรมาส

บริษัท………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ/ส่วนของสาํนักงานใหญ่ *

ณ  วนัที……….….……วนัสินรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจุบนั และ วนัสินปีบญัชีล่าสุด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน รายการอืนของ

การ

เปลยีนแปลงที

เกิดจากเจ้าของ

รวม

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของ

เจ้าของ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของทุนทีออกและ

ชาํระแล้ว / ทุน

จากสาํนักงาน

ใหญ่ *

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํ

กว่า) มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุนหุ้น

ทุนซือคนื

กาํไร (ขาดทุน) 

สะสม

หุ้นทุนซือคนื



หมวดที่ 3

หน่วย : บาท

วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบนั วนัสนิรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีก่อน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   เบยีประกนัภยัรบั

   เบยีประกนัภยัจ่ายสทุธ ิและค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงอนื ๆ เกยีวกบัการประกนัภยัต่อ

   รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ

   ดอกเบยีรบั

   เงนิปันผลรบั

   รายไดจ้ากการลงทนุอนื

   รายไดอ้นื

   ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงอนื ๆ จ่ายแลว้

   กระแสเงนิสดททีาํใหไ้ดม้าซงึการประกนัภยั

   ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานอนื

   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. ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญ 
3. ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามที่กำหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

กำหนดเพิ่มเติม โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ และหากบริษัทไม่มีรายการดังกล่าวหรือในกรณีที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่กำหนดให้บริษัทประกันภัยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผย

ข้อมูล บริษัทไม่ต้องแสดงรายการนั้นในงบการเงิน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หรือมีข้อกำหนดให้เปิดเผยรายการเหล่านี้ในรูปแบบอื่น ให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงนั้น 

 

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

ให้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ การใช้หน่วยเงินตรา นโยบายการบัญชี และข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัท

ประกันชีวิตได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือวิธีคำนวณ โดยเปิดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญ 

 

ให้บริษัทประกันชีวิตเปิดเผยลักษณะและจำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจำนวนเงินที่เคย

รายงานไว้ (ถ้ามี) 

 

 

 



 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

1. องค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 

 

การวิเคราะห์จำนวนเงินที ่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับสัญญาประกันภัย สัญญาลงทุนที ่มี

ลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลพินิจ และสัญญาลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

แสดงอยู่ในตารางด้านล่างดังต่อไปนี้ 
 

 
 มีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ 

  

 

ประเภท 

ก[1] 

ประเภท 

ค[1] 

ประเภท 

ง[1] 

ประเภท 

จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X 
 

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน        

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยั       

   - สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยัที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั 
     

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย       

   - หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั 
     

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยัต่อ       

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่       

หนี้สินสัญญาลงทุน           

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ        

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยั       

   - สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยัที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั 
     

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย       

   - หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั 
     

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยัต่อ       

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่       

หนี้สินสัญญาลงทุน           

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลภาพรวมในระดบับรษิทั 



 

หมายเหตุ:  
 [1]IFRS 17 (94-96) กิจการสามารถรวมหรือแยกข้อมูลตามประเภทของสัญญา / เขตภูมิศาสตร์ / ส่วนงานที่รายงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 29–31 IAS 1 ที่กำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความมีสาระสำคัญและการรวบข้อมูล)  

ตัวอย่างของเกณฑ์การรวบที่อาจจะเหมาะสมสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยได้แก่ 

(ก) ประเภทของสัญญา (เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก) 

(ข) เขตภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือ ภูมิภาค) หรือ 

(ค) ส่วนงานที่รายงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน 

โดยประเภทที่แยกแสดงตามย่อหน้าที่ 96 อาจมีเพียงสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ในกรณีที่สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้นั้น ๆ ครอบคลุมหล าย ๆ 

ประเภทสัญญาที่ออก จึงทำให้ไม่สามารถแสดงรายการสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้นั้น ๆ ตามประเภทของสัญญาที่ออกได้ 
 



 

2. รายได้และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 

 

2.1 รายได้และผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย  

 

การวิเคราะห์รายได้จากการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย และค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญา

ประกันภัยต่อที่บริษัทถือไว้โดยแยกตาม [กลุ่มผลิตภัณฑ์][1] เปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลา รวมถึงข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการกระทบยอด

สัญญาประกันภัยแสดงอยู่ในตารางดังต่อไปนี้   
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีก่อน 

  ส่วนร่วมรับผลประโยชน์   

 ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X   

รายได้จากการประกันภัย           

สัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วิธกีารปันส่วนเบี้ยประกันภัย      

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินสำหรับ 

   ความคุ้มครองที่เหลืออยู ่
     

   - ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึน้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

        หลังจากการจัดสรรองค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 
     

   - การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียง 

        ที่ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน หลังจากการจัดสรร 

        องค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 

     

   - กำไรจากการให้บริการตามสัญญาทีร่ับรู้ในกำไรหรือ 

        ขาดทุนจากการให้บริการ 
     

   - รายการอื่น      

การได้รับคืนกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย           

รายได้จากการประกันภยัจากสัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วธิี 

   ปันสว่นเบี้ยประกันภยั 
     

รายได้จากการประกันภยัจากสัญญาทีว่ดัมูลค่าภายใต้วธิีปันสว่น 

   เบีย้ประกันภัย 
          

รายได้จากการประกันภัยทั้งหมด           

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั        

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต  

   - การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

        ที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสนิไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

     

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ และการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น      

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั หรือ           

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลภาพรวมในระดบับรษิทั โดยแสดงขอ้มลูรายไดแ้ละผลการด าเนินงาน
การบรกิารประกนัภยั 



 

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีก่อน 
  ส่วนร่วมรับผลประโยชน์   

 ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X   

   การรับรู้เมื่อเกิดขึ้น 

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ล่วงหน้าอื่น ๆ ที่เลิกรับรู้  

   ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
     

การด้อยค่าของสินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยัทั้งหมด           

 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่าง

กาลปีกอ่น 

 
 

ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 
 

 
ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X   

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้        

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ - สัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้ 

   วิธกีารปันส่วนเบีย้ประกันภัย 
     

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินสำหรับ 

   ความคุ้มครองที่เหลืออยู ่
     

   - ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึน้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

        รับคืนจากการประกันภัยต่อ 
     

   - การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเส่ียงที่รับรู้สำหรับ 

        ความเส่ียงที่หมดลงแล้ว 
     

   - สัญญาที่มกีำไรที่รับรู้จากการบรกิารที่ได้รับ           

   - รายการอื่น      

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ – สัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้ 

   วิธกีารปันส่วนเบีย้ประกันภัย 
     

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ – สัญญาซ่ึงวัดมูลค่าภายใต้วธิ ี

   ปันสว่นเบี้ยประกันภยั 
     

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องโดยตรง      

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยัต่อ 

   ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน 
     

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นแล้ว      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ 

   เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่ 

   เกิดขึ้นแล้ว 

          

รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ      



 

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจาก 

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

     

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของ 

   สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
     

ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสญัญาประกันภยัตอ่ที่ถือไว้ทั้งหมด           

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั           

 



 

3.  ประเภท ก - สัญญาซึ่งไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย  

3.1  ประเภท ก – สัญญาประกันภัยที่ออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  การกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

แล้ว  
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 หนี้สินสำหรับความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

  

สัญญาประกันภยัที่ออก 

 รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่เป็น

ส่วนขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วนขาดทุน 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย         

ยอดสุทธิต้นงวด         

รายได้จากการประกันภัย         

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั      

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

   ที่เกีย่วขอ้งโดยตรง 
     

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ล่วงหน้าอื่นๆที่เลิกรับรู้  

   ณ วัน รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
    

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการในอดีต – การ 

   เปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา  

   ที่เกี่ยวขอ้งกบัหนี้สินสำหรบัค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้แลว้ 

     

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการ 

   ของผลขาดทุน 
     

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั         

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี้สนิส าหรบัความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และหนี้สนิส าหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ (ขอ้ 3.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 3.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นรอบระยะเวลา (ขอ้ 3.1.3) 
- สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่การประกนัภยั (ขอ้ 3.1.4) 
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 หนี้สินสำหรับความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

  

สัญญาประกันภยัที่ออก 

 รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่เป็น

ส่วนขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วนขาดทุน 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

 

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         

กระแสเงินสด      

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย         

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิปลายงวด         

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัย         

ยอดสุทธิปลายงวด         
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 



 

3.1.2  กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัย  
 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
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สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

ยอดสุทธิต้นงวด       

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน     

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือ 

   ขาดทุนจากการให้บริการ 
     

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ 

   ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
     

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ

บริการประกันภัย 
        

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจาก 

   การให้บริการตามสัญญา 
     

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการที่ส่งผลต่อสัญญาที่สร้างภาระ 

   และการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที ่

   ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต 
    

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต – การ 

   เปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที ่

   เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

        

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที ่

   ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดตี 
    

     

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         
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สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

กระแสเงินสด      

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที่เกีย่วขอ้งโดยตรงอืน่ ๆ  จ่ายแลว้      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย         

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิปลายงวด         

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัย         

ยอดสุทธิปลายงวด         
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 

 



 

3.1.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในรอบระยะเวลา 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 
 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นปบีัญชีล่าสุด 

  สัญญาประกันภัยที่ออก สัญญาประกันภยัที่ออก สัญญาประกันภยัที่ได้มา  

 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

รวม 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน 

   อนาคต 
        

- กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย       

- กระแสเงินสดที่ไม่รวมกระแสเงินสดที่ทำให้ 

      ได้มาซ่ึงการประกันภยั 
          

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน 

   อนาคต 
      

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับใน 

   อนาคต 
      

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ 

   ความเส่ียงทางการเงิน 
    

 

  

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[4]      

หนี้สินจากสัญญาประกันภยัที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา 

   ที่รบัรู้ในรอบระยะเวลา 
          

[4]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น สินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย และการเลิกรับรูข้องกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 
 

 

  



 

3.1.4   สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

ให้บริษัทแสดงยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับรายการที่รับรู้
ก่อนการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องและรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 

 

 

 
 

 

 

 

  สัญญาประกันภัยที่ออก วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาระหว่าง

กาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชี

ล่าสุด 

สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ไดม้าซึ่งการประกันภัย   

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสมสุทธิจากการกลบัรายการที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา   

สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ไดม้าซึ่งการประกันภัยสุทธิ   



 

3.2  ประเภท ก - สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  

 

 

3.2.1 การกระทบยอดความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว  
 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปี 

บัญชลี่าสดุ 

สัญญาประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

 

ความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

ค่าสินไหม

ทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ     
ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่ 
 

      

ยอดสุทธิต้นงวด       

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 
 

    
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ     
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องโดยตรง     
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นแล้ว     
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลงใน 
   กระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสญัญาของค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ

ประกันภยัต่อที่เกิดขึ้นแลว้ 

   

รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ    
การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงใน 

   กระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 
   

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ 

   ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
   

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั    
ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover) สำหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ    

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ    
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ือไว้    
จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน    
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ    
กระแสเงินสด    
เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงอื่น ๆ    
รับคืนจากการประกันภัยต่อ    
กระแสเงินสดรวม    
ยอดสุทธิปลายงวด    
ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ    
ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยัต่อ    
ยอดสุทธิปลายงวด    

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัต่อทีถ่อืไวท้ีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้ (ขอ้ 3.2.1) 
- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ (ขอ้ 3.2.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นรอบระยะเวลา (ขอ้ 3.2.3) 



 

3.2.2 กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัยต่อ 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
วันสิ้นงวดระหว่างกาลปปีัจจุบัน : วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ      

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่ 
 

       

ยอดสุทธิต้นงวด        

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน      

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ 

   ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
  

 
  

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหม 

   ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจากการประกันภยัต่ออื่น ๆ  

   ที่เกีย่วขอ้ง โดยตรง 

    
 

  

         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
  

 
  

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา      

การปรับปรุงกำไรจากการใหบ้ริการตามสัญญาสำหรับ 

   รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้าง

ภาระ 

  
 

 

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจาก 

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

  

 

 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของ 

    สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกบัการ

บริการในอนาคต 

  

 

 

     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต     

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลง 

   ในกระแสเงินสดที่ทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของค่าสินไหม 

   ทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ่ที่เกิดขึ้นแล้ว 

    
 

  



 

 
วันสิ้นงวดระหว่างกาลปปีัจจุบัน : วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก 

   สัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในรอบระยะเวลาที่เกีย่วขอ้งกบัการบริการใน

อดีต 

  

 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั     
ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover)  

   สำหรับสัญญาประกันภยัต่อที่ถอื 
    

     

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ     

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ือ     

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ     

กระแสเงินสด     

เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงอื่น ๆ     

รับคืนจากการประกันภัยต่อ     

กระแสเงินสดรวม     

ยอดสุทธิปลายงวด     

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ     

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยัต่อ     

ยอดสุทธิปลายงวด     

 



 

3.2.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในรอบระยะเวลา 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
  

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ สัญญาประกันภยัที่ไม่มีกำไร

สุทธิ 

สัญญาประกันภยัที่มีกำไร

สุทธิ 

รวม 

 
สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียง 

   ทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[5]      
[5]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น การเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 



 

4.  ประเภท ข - สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  

 

4.1  ประเภท ข - สัญญาประกันภัยที่ออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 การกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดข้ึนแล้ว  

 

 บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

ที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

 

ตัวอย่างการเปิดเผยในข้อ 4.1.1 แสดงการกระทบยอดสำหรับรายการที่วัดมูลค่าด้วยวิธีการวัด

มูลค่าทั่วไป วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร และวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ประเภทของ

สัญญาที่จัดประเภทตาม IFRS 17 ย่อหน้าที่ 96 ไม่มีการวัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

การแยกหัวตาราง (คอลัมน์) ด้านล่าง จะเหมือนกับหมายเหตุข้อ 3.1.1 

 
 

 

  

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป วธิคี่าธรรมเนียมผนัแปร และ
วธิกีารปันสว่นเบี้ยประกนัภยั โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี้สนิส าหรบัความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และหนี้สนิส าหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ (ขอ้ 4.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 4.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นรอบระยะเวลา (ขอ้ 4.1.3) 
- สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่การประกนัภยั (ขอ้ 4.1.4) 
- การเปิดเผยเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้ 4.1.5) 



 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

 หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบั

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการ

ปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหม

ทดแทนที่เกดิขึ้นแล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

รวม 

สัญญาประกันภยัที่ออก ไม่รวม

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน      

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยง

ทางการเงิน 

 
 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญา 

   ประกันภยั 
     

  

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จาก 

   สัญญาประกันภัย 
     

  

ยอดสุทธิต้นงวด             

รายได้จากการประกันภัย             

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั       

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและ 

   ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง       

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ 

   ลว่งหน้าอื่นๆที่เลิกรับรู้ ณ  

   วัน รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก       

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการ 

   ในอดีต – การเปลี่ยนแปลงในกระแส 

   เงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับ 

   ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว       

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระและ 

   การกลับรายการของผลขาดทุน       

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสดที่ทำให้ 

  ได้มาซ่ึงการประกันภัย       

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั       

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั       

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญา  

   ประกันภยัที่ออก       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]       

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จ       

องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ       



 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

 หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบั

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการ

ปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหม

ทดแทนที่เกดิขึ้นแล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

รวม 

สัญญาประกันภยัที่ออก ไม่รวม

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน      

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยง

ทางการเงิน 

 
 

กระแสเงินสด       

เบี้ยประกันภัยรับ       

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที ่

   เกีย่วขอ้งโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว       

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการ 

   ประกันภยั       

กระแสเงินสดรวม       

ยอดสุทธิปลายงวด       

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจาก 

   สัญญาประกันภัย       

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จาก 

   สัญญาประกันภัย       

ยอดสุทธิปลายงวด       
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 
 



 

4.1.2 กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัย 
 

 

บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

ที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

 

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภัย      

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย         

ยอดสุทธิต้นงวด         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือ 

   ขาดทุนจากการให้บริการ 
     

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ 

   ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
     

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์  – ที่เกีย่วข้องกับค่าใช้จา่ยในการ 

   บรกิารประกันภัย 
        

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
     

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการที่ส่งผลต่อสัญญาที่สร้าง 

   ภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที ่

   ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต 
    

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต  

   – การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตาม 

   สญัญาที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสนิไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลว้ 

        

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที ่

   ได้รับที่ เกีย่วขอ้งกับการบริการในอดตี 
    

     

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      



 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

 

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         

กระแสเงินสด      

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย         

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิปลายงวด         

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภัย      

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย         

ยอดสุทธิปลายงวด         
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

  



 

4.1.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในรอบระยะเวลา 

 

บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

ที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
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สัญญาที่ออก สัญญาที่ได้มา  

  ไม่ใช่

สัญญา

ที่สร้าง

ภาระ

เมื่อ

เริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

รวม 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต         

- กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย       

- กระแสเงินสดที่ไม่รวมกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มา 

      ซ่ึงการประกันภยั 
          

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียง 

   ทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[4]      

หนี้สินจากสัญญาประกันภยัที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา 

   ที่รบัรู้ในรอบระยะเวลา           
[4]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น สินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย และการเลิกรับรูข้องกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 



 

4.1.4 สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

ให้บริษัทแสดงยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับรายการที่รับรู้
ก่อนการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องและรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 

 
 

4.1.5 การเปิดเผยเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

 

หากกิจการเลือกที่จะไม่ปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญาสำหรับบางการเปลี่ยนแปลงใน

กระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา บริษัทต้องเปิดเผยผลกระทบของทางเลือกดังกล่าวต่อ

การปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญาสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน สำหรับสัญญาที่มี

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

 

สำหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง หากกิจการเปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งแยก

จำนวน รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย ระหว่างกำไรหรือขาดทุนและกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรอบระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีเกิดขึ้น 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) เหตุผลว่าทำไมกิจการจำเป็นต้องเปลี่ยนเกณฑ์ในการแบ่งแยก 

(ข) จำนวนเงินของรายการปรับปรุงในแต่ละรายการในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ และ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

  สัญญาประกันภัยที่ออก วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาระหว่าง

กาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชี

ล่าสุด 

สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ไดม้าซึ่งการประกันภัย   

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสมสุทธิจากการกลบัรายการที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา   

สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ไดม้าซึ่งการประกันภัยสุทธิ   



 

5.  ประเภท ค – สัญญาที่วัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย และไม่วัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย  

 

5.1 ประเภท ค – สัญญาประกันภัยที่ออก  

 

 

 

5.1.1  การกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดข้ึนแล้ว  

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิน้ปีบัญชีล่าสุด 

สัญญาประกันภยัท่ีออก หนี้สินสำหรับความคุ้มครองท่ี

เหลืออยู ่

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึน้แล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการ

ปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรับกลุ่มสัญญา

ภายใต้วธิีการปันส่วนเบีย้ประกันภยั 

รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบท่ี

เป็นส่วนขาดทุน 

องค์ประกอบท่ี

เป็นส่วนขาดทุน 

มูลค่าปัจจุบนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงท่ีไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

 

ยอดคงเหลือตน้งวดหนี้สิน 

   จากสัญญาประกันภยั 
     

  

ยอดคงเหลือตน้งวดสนิทรัพย ์

   จากสัญญาประกันภยั 
     

  

ยอดสุทธิต้นงวด             

รายได้จากการประกนัภัย             

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั 
     

  

ค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึ้นและ 

   ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งโดยตรง 
     

  

รายการสนิทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ 

   ล่วงหน้าอื่นๆทีเ่ลกิรับรู้ ณ วนั รับรู้ 

   รายการเมื่อเริ่มแรก       

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กีย่วข้องกับบริการใน 

   อดีต – การเปลีย่นแปลงในกระแส       

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป และวธิกีารปันสว่นเบี้ยประกนัภยั 
โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี้สนิส าหรบัความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และหนี้สนิส าหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ (ขอ้ 5.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 5.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นรอบระยะเวลา (ขอ้ 5.1.3) 
- สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่การประกนัภยั (ขอ้ 5.1.4) 



 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิน้ปีบัญชีล่าสุด 

สัญญาประกันภยัท่ีออก หนี้สินสำหรับความคุ้มครองท่ี

เหลืออยู ่

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึน้แล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการ

ปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรับกลุ่มสัญญา

ภายใต้วธิีการปันส่วนเบีย้ประกันภยั 

รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบท่ี

เป็นส่วนขาดทุน 

องค์ประกอบท่ี

เป็นส่วนขาดทุน 

มูลค่าปัจจุบนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงท่ีไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

 

   เงนิสดเพือ่ทำให้เสร็จสิน้ตามสญัญาที่ 

   เกี่ยวข้องกับหนี้สนิสำหรับค่าสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

ผลขาดทนุจากสัญญาที่สร้างภาระ 

   และการกลับรายการของผลขาดทนุ        

การตัดจำหน่ายกระแสเงนิสด 

   ทีท่ำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั       

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั             

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั       

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากสัญญา 

   ประกันภยัทีอ่อก       

การเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ[3]       

จำนวนเงินรวมท่ีรับรู้ใน 

   กำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็       

องค์ประกอบที่เป็นการลงทนุ       

การเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ       

กระแสเงินสด       

เบ้ียประกันภยัรับ       

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   โดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว       

กระแสเงนิสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย       

กระแสเงินสดรวม       

ยอดสุทธิปลายงวด       

   ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี้สนิ 

      จากสญัญาประกนัภัย       

   ยอดคงเหลอืปลายงวดสินทรัพย ์

      จากสญัญาประกนัภัย       

ยอดสุทธิปลายงวด       
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 



 

5.1.2   กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัย 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
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สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

ยอดสุทธิต้นงวด       

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน     

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือ 

   ขาดทุนจากการให้บริการ 
     

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียง 

   ที่ไม่ใช่ความเสีย่งทางการเงินสำหรับความเสี่ยงที่สิ้นสุดแลว้ 
     

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ

บริการประกันภัย 
        

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจาก 

   การให้บริการตามสัญญา 
     

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการที่ส่งผลต่อสัญญาที่สร้าง 

   ภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที ่

   ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต 
    

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตาม 

   สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ 

   เกิดขึ้นแล้ว 

        

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที ่

   ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดตี 
    

     

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]     

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         

กระแสเงินสด      
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สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย      

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิปลายงวด         

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัย     

ยอดสุทธิปลายงวด     
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

5.1.3  ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในรอบระยะเวลา 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
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 สัญญาประกันภัยที่ออก สัญญาที่ออก สัญญาที่ได้มา 
 

 
ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

รวม 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน 

   อนาคต 

     

   - กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย      

- กระแสเงินสดที่ไม่รวมกระแสเงินสดที่ทำให้ 

     ได้มาซ่ึงการประกันภัย 
      

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน 

   อนาคต 
      

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับใน 

   อนาคต 
      

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ 

   ความเส่ียงทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[4]      

หนี้สินจากสัญญาประกันภยัที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา 

   ที่รบัรู้ในรอบระยะเวลา           
[4]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น สินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย และการเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 

 



 

5.1.4   สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

 

ให้บริษัทแสดงยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับรายการที่รับรู้
ก่อนการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องและรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

 

  สัญญาประกันภัยที่ออก วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาระหว่าง

กาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชี

ล่าสุด 

สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ไดม้าซึ่งการประกันภัย   

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสมสุทธิจากการกลบัรายการที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา   

สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ไดม้าซึ่งการประกันภัยสุทธิ   



 

5.2 ประเภท – ค สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 กระทบยอดความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว  
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  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาภายใต้วิธีการปนัส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

 

สัญญาประกันภยัต่อท่ีถือไว ้ ความคุ้มครอง

ท่ีเหลืออยู่ 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุ่มสัญญาที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้วธิีการปันส่วนเบีย้

ประกันภัย 

มูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงท่ีไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวดสนิทรัพย์ตามสญัญาประกันภยัตอ่  
    

ยอดคงเหลือตน้งวดหนี้สินตามสัญญาประกนัภัยตอ่  
    

ยอดสุทธิต้นงวด  
    

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธจิากสญัญาประกนัภัยต่อท่ีถือไว ้  
    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัตอ่  
    

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้องโดยตรง  
    

ค่าสินไหมทดแทนรบัคืนจากการประกันภยัต่อที่เกิดขึน้แลว้  
    

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กีย่วข้องกับการให้บริการในอดตี –  

   การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดเพือ่ทำให้เสร็จสิน้ 

   ตามสญัญา 

   ของค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที ่

   เกิดขึ้นแล้ว 

 

 

    

รายได้ ณ วันรับรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสญัญาทีอ่้างอิง 

   ที่สร้างภาระ 

     

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 

   นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำ 

   ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ถีือไว้ 

     

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตาม 

   สัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ถอืไว้จากสัญญา 

   อ้างอิงที่สร้างภาระ 

     

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงความเสี่ยงของผู้รับ 

   ประกันภยั 

     

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัต่อทีถ่อืไวท้ีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป และวธิกีารปันสว่นเบี้ย
ประกนัภยั  โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้ (ขอ้ 5.2.1) 
- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ (ขอ้ 5.2.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นรอบระยะเวลา (ขอ้ 5.2.3) 



 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นปบีัญชีล่าสุด 

 
  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาภายใต้วิธีการปนัส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

 

สัญญาประกันภยัต่อท่ีถือไว ้ ความคุ้มครอง

ท่ีเหลืออยู่ 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุ่มสัญญาที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้วธิีการปันส่วนเบีย้

ประกันภัย 

มูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงท่ีไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

รวม 

ต้นทนุความคุม้ครองยอ้นหลัง (Cost of retroactive  

   cover) สำหรับสัญญาประกนัภยัต่อที่ถอื 

 

 

    

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธจิากสญัญาประกนัภัยต่อท่ี 

   ถือไว ้  
   

  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัต่อ 

   ทีถ่ือไว ้  
   

  

การเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ[3]      

จำนวนเงินรวมท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

องค์ประกอบที่เป็นการลงทนุ  
   

  

การเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ          

กระแสเงินสด  
   

  

เบ้ียประกันภยัจ่ายสทุธิ และ 

   ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงอืน่ ๆ 

 

 

    

รับคืนจากการประกันภัยตอ่  
   

  

กระแสเงินสดรวม  
   

  

ยอดสุทธิปลายงวด      

ยอดคงเหลือปลายงวดสนิทรัพยส์ัญญาประกันภยัต่อ          

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภยัตอ่  
   

  

ยอดสุทธิปลายงวด          
[3]หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่น 



 

5.2.2 กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัยต่อ 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นปบีัญชีล่าสุด 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ      

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่ 
 

       

ยอดสุทธิต้นงวด        

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน      

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ 

   ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
  

 
  

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหม 

   ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจากการประกันภยัต่ออื่น ๆ  

   ที่เกีย่วขอ้ง 

   โดยตรง 

    
 

  

         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
  

 
  

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา      

การปรับปรุงกำไรจากการใหบ้ริการตามสัญญาสำหรับ 

   รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้าง

ภาระ 

  
 

 

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจาก 

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

  
 

 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของ 

   สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกบัการ

บริการในอนาคต 

    

     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต     

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลง 

   ในกระแสเงินสดที่ทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของค่าสินไหม 

   ทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ่ที่เกิดขึ้นแล้ว 

    
 

  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก 

   สัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในรอบระยะเวลาที่เกีย่วข้องกับการบรกิารใน

อดีต 

  
 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั     



 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นปบีัญชีล่าสุด 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover)  

   สำหรับสัญญาประกันภยัต่อที่ถอื 
  

 
 

     

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ     

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ือ     

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ     

กระแสเงินสด     

เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงอื่น ๆ     

รับคืนจากการประกันภัยต่อ     

กระแสเงินสดรวม     

ยอดสุทธิปลายงวด     

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ     

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยัต่อ     

ยอดสุทธิปลายงวด     

 

5.2.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในรอบระยะเวลา 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
  

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจบุัน : วันสิ้นปบีัญชีล่าสุด 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ สัญญาประกันภยัที่ไม่มีกำไร

สุทธิ 

สัญญาประกันภยัที่มีกำไร

สุทธิ 

รวม 

 
สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียง 

   ทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[5]      
[5]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น การเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 



 

6. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 

ให้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชี ดังนี้  
 

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

 เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กำไรหรือขาดทุน 

เครื่องมือทาง

การเงินที่กำหนด 

ให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกำไรหรือ

ขาดทุน 

เงินลงทุนในตรา

สารหน้ีที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่

กำหนด 

ให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลค่าด้วย

ราคาทุนตัด

จำหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - xxx xxx 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ xxx xxx xxx - xxx xxx 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน xxx - - xxx - xxx 

สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx - - - - xxx 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ - xxx - - xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - xxx xxx 

หนี้สินจากสัญญาลงทุน - - - - xxx xxx 

หนี้สินอนุพันธ ์ xxx - - - - xxx 

หนี้สินทางการเงินอื่น - xxx - - xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

       

สินทรัพย์อ้างอิง [1] xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

เงินลงทุนอ่ืน xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

       

 
[1] อ้างอิงตาม IFRS 17 (111-113) 

สำหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง กิจการต้องอธบิายสว่นประกอบของรายการอ้างอิงและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของรายการ

อ้างอิง 



 

 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินตามประเภทผลิตภัณฑ์แสดงตามรายการด้านล่าง 
 

 
วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

 

มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์

โดยตรง[1]  
อ่ืน ๆ รวม 

สินทรัพย์อ้างอิง 
  

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน    

สินทรัพย์อนุพันธ ์    

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ    

อื่น ๆ    

รวม 
  

  

เงินลงทุนอ่ืน 
  

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 
  

  

สินทรัพย์อนุพันธ ์
  

  

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ    

อื่น ๆ    

รวม 
  

  

 
[1] อ้างอิงตาม IFRS 17 (111-113) 

สำหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง กิจการต้องอธบิายสว่นประกอบของรายการอ้างอิงและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของรายการ

อ้างอิง 

 



 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ดังนี้ 

 

                วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจุบัน  วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด   

เงินสด           XXX     XXX 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน      XXX     XXX 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา       

  และบัตรเงินฝากธนาคาร        XXX     XXX 

บัตรเงินฝากสถาบันการเงินอ่ืน        XXX     XXX 

เงินลงทุนระยะสั้น          XXX     XXX 

รวม            XXX     XXX 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น      XXX     XXX 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-สุทธิ       XXX     XXX 

 

8. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ 

ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 วันสิ้นรอบระยะเวลา

ระหว่างกาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือ 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอื่น 

    

 



 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่ง

กาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 ราคาทุนตัดจำหน่าย ราคาทุนตัดจำหน่าย 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

   ตัดจำหน่าย 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด 

    เกินกว่า 3 เดือน 

    

อื่น ๆ      

รวม     

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจำหน่าย     

 
 วันสิ้นรอบระยะเวลา

ระหว่างกาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

 

ตราสารหน้ีที่กำหนดให้วัดมูลค่ายตุิธรรม 

   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

    

รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหน้ี     

 

หากบริษัทประกันภัยมีตราสารหนี้ที ่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

 



 

นอกจากนี้ให้บริษัทวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
 

มูลค่ายุตธิรรม ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึ้นที่
รับรู้ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
ตราสารหน้ีที่วัดด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX 

รวม XXX XXX 

 

 มูลค่าตามบญัชี

ขั้นต้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

มูลค่าตามบญัช ี

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยราคาทุนตดัจำหนา่ย     
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสำคัญของความเสีย่งดา้นเครดิต (Stage 1) XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มกีารเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสำคัญของความเสีย่งด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 

 

9. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 
 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่ง

กาลปีปัจจบุัน 

 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนในประเทศ     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

    

ตราสารทุนในประเทศ     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

    

รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน     

 

ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่นำไปวางเป็นหลักประกัน ให้เปิดเผย

จำนวนหลักทรัพย์และมูลค่าของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทที่นำไปประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย 



 

10. อนุพันธ์ 

 

ให้แสดงตารางยอดรวมสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ถูกแยกออกจากสัญญาหลักในกรณี

ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยใน

แต่ละหัวข้อของวัตถุประสงค์ในการใช้ ให้แสดงตารางดังต่อไปนี้แสดงเปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลา พร้อม

ทั้งอธิบายโดยย่อถึงลักษณะการใช้ 

 
 

อนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบตัิใช้      

ประเภทสัญญาและ

วัตถุประสงค ์

 
จำนวนเงิน

ตามสญัญา 

 มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา กำไร (ขาดทุน) จาก

มูลค่ายุตธิรรมของ

อนุพันธ์ 
จำนวนสัญญา 

 
สินทรัพย์ 

 
หนี้สิน 

        

        

        

        

 

อนุพันธ์ที่นำการบัญชปี้องกันความเสีย่งมาปฏบิัติใช้      

ประเภทสัญญาและ

วัตถุประสงค ์

 
จำนวนเงิน

ตามสญัญา 

 มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา กำไร (ขาดทุน) จาก

มูลค่ายุตธิรรมของ

อนุพันธ์ 
จำนวนสัญญา 

 
สินทรัพย์ 

 
หนี้สิน 

        

        

        

        



11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมจากสัญญาประกันภัย (Policy Loan)) 

 

ให้เปิดเผยรายการเงินลงทุนในเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและดอกเบี้ย

ค้างรับเปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลา อย่างน้อย ดังนี้  
 

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

การจัดชั้น 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรบั 

รวม ทรัพย์สินจำนอง 

เป็นประกัน 

หลักทรัพย ์

เป็นประกัน 

อ่ืน ๆ 

เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิต (Stage 3) 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น xxx xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx 

     

 

 



 

วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบญัชีลา่สุด 

การจัดชั้น 

ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวม 

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ซื้อ 

ดอกผลเช่าซื้อ 

รอการตัดบัญช ี

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ซื้อ 

คงเหลือ 

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ 

ระยะยาว 

รายไดด้อกเบี้ย 

ที่ยังไม่ได้รบั 

จากสัญญาเชา่ 

ระยะยาว 

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ 

ระยะยาว 

คงเหลือ 

 

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความ 

เส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความ 

เส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิต (Stage 3) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือ 

หรือได้มา 

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 

รวมลูกหนี้-สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย 

ค้างรับ ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ  

และลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สิน 

แบบลิสซ่ิง - สุทธ ิ

      xxx 

 
สำหรับเงินให้กู้ยืมประเภทอื่น เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
วงเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินให้กู้ยืมค้างชำระของเงินให้กู้ยืม เป็นต้น 
 
หากบริษัทมีเงินให้กู้ยืมที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนให้เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี และ

มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 



 

12. การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

หากบริษัทมีรายการเกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกรับรู้รายการออกจากบัญชี เช่น 
-  สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยไม่เลิกรับรู้ทั้งจำนวน 

-  สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยเลิกรับรู้ทั้งจำนวนแต่ยังมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์เหล่านั้น  

ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 

 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ให้เปิดเผยเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญให้กระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุน ณ วันต้นรอบระยะเวลากับวันสิ้นรอบระยะเวลาโดยแสดงถึงรายการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อกับส่วนเพิ่มที่เกิดจากการรวม

รายจ่ายเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

  (2) ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการรวมกิจการ 

  (3) สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นทรัพย์สินรอการขาย 

  (4) กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

  (5) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

  (6) การโอนไปหรือโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 

  (7) การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

 



 

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ให้แสดงรายละเอียดตามประเภทของสินทรัพย์  ดังนี้  
 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 
สินทรัพย์ 

เลิกใช้งาน 
รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 1 ม.ค. วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจบุัน 
ซ้ือเพิ่ม / รับโอนระหวา่งรอบระยะเวลา - ราคาทุน 

ตีราคาเพิ่ม (ลด) 
จำหน่าย / โอนออกระหวา่งรอบระยะเวลา - มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
ค่าเส่ือมราคาสำหรับรอบระยะเวลา 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสำหรับรอบระยะเวลา 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ......วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปปีัจจุบัน 

 

 

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 อาคารและทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งบริษัทมิได้ใช้เพ่ือดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานแล้ว แต่ไม่เข้า
เงื่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ให้บริษัทเปิดเผยรายการสินทรัพย์เลิกใช้งานแยกตามแต่ละประเภทของสินทรัพย์
ด้วย 

 
16. สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ให้เปิดเผยส่วนประกอบของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกำหนด 

 

17. การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 



 

18. หนี้สินจากสัญญาลงทุน 

ให้เปิดเผยรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาลงทุน 

 

19. หนี้สินทางการเงินอื่น 

หากบริษัทมีรายการหนี้สินทางการเงินที่นอกเหนือจากหนี้สินอนุพันธ์ให้เปิดเผยหนี้สินทางการเงินอื่นเหล่านั้น
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปี
ปัจจุบัน 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า     
ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้     
ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารทนุ     
อื่น ๆ     
รวม     

 
 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปี

ปัจจุบัน 
วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

     
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดใหว้ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมโดย 
   แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตเข้า 
   งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

    

เงินกู้ยืม     
อื่น ๆ     
     

 
 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหวา่งกาลปี

ปัจจุบัน 

วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

หนี้สินทางการเงินที่กำหนดใหว้ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมโดย 

   แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตเข้า 

   งบกำไรขาดทุน 

    

เงินกู้ยืม     

อื่น ๆ     

รวม     



 

20. เครื่องมือทางการเงินแบบผสมซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการ 

ในกรณีที่กิจการออกเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้วยส่วนของหนี้สินและทุน และเครื่องมือทางการเงิน

นั้นประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซึ่งมูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน  (เช่น ตรา

สารหนี้แปลงสภาพที่ให้สิทธิผู ้ออกในการเรียกคืนก่อนครบกำหนด ) กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของ

เครื่องมือดังกล่าวด้วยตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

21. มูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
 วันสิ้นงวดระหว่างกาลปีปัจจุบัน : วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด 

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ xxx xxx xxx xxx 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน xxx xxx xxx xxx 

สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  xxx xxx xxx xxx 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  xxx xxx xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน     

หนี้สินอนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

 



 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที ่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 วันสิ้นรอบระยะเวลาระหว่างกาลปีปัจจุบัน วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุ 

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

   
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
 

22. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน  (operating segments) 

ให้บริษัทประกันภัยที่ออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รายงานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  (operating segments) โดยบริษัทอาจแบ่งส่วนงานเป็น

การประกันชีวิตแบบสัญญาทั่วไป และการประกันชีวิตควบการลงทุน ก็ได้ 

 

23. รายได้จากการลงทุน 

รายการ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา

ระหว่างกาลปี

ปัจจุบัน 

วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา

ระหว่างกาลปี

ก่อน 

ดอกเบี้ยรับ  xxx xxx 

เงินปันผล xxx xxx 

รายได้อ่ืน ๆที่เกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

   หรือการลงทุนอ่ืน ๆ โดยให้แยกประเภทตามความเหมาะสม 

 

xxx 

 

xxx 

รวม xxx xxx 
 

หมายเหตุ  ดอกเบี้ยรับสุทธิจากอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้รวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยของแต่ละ

รายการที่เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged items) 

 

 



 
 

24. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน 

รายการ วันสิ้นงรอบ

ระยะเวลา

ระหว่างกาลปี

ปัจจุบัน 

วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา

ระหว่างกาลปี

ก่อน 

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและการเลิกรับรู้รายการ   

เครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน  

 

xxx 

 

xxx 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรขาดทุน 

   ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจำหน่าย 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

ตราสารทุนที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

อนุพันธ์  xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx 

รวม xxx xxx 

 

25. กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

รายการ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา

ระหว่างกาลปี

ปัจจุบัน 

วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา

ระหว่างกาลปี

ก่อน 

กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายตุธิรรม   

เครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรขาดทุน xxx xxx 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

ตราสารทุนที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

อนุพันธ์  xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx 

รวม xxx xxx 



 
 

26. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  

รายการ วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลปีปัจจบุัน 

วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลปีก่อน 

ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น xxx xxx 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ xxx xxx 

ข้อผูกมัดที่จะให้สินเชื่อ xxx xxx 

สัญญาค้ำประกันทางการเงิน xxx xxx 

 

27. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ให้เปิดเผยการคำนวณกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้น 

 

28 รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

ให้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

 

29. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน 

ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนเงินตามบัญชีของหลักทรัพย์ และทรัพย์สินแต่ละ

ชนิดที่วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกัน และทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

 

30. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัด 

ให้เปิดเผยทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัดในแต่ละหัวข้อ โดยแสดงประเภทและมูลค่าตามบัญชี

ของทรัพย์สินพร้อมทั้งข้อจำกัดและข้อผูกมัดต่อทรัพย์สินนั้น 



 
 

31. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและข้อผูกมัด 

ในกรณีที่บริษัทถูกเรียกร้องทางคดี ก่อข้อผูกมัดในการซื้อหรือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือมีหนี้สินที่อาจ

เกิดขึ้นหรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่มีจำนวนเงินเป็นนัยสำคัญ ให้กล่าวโดยสรุปถึงเนื้อหาและจำนวนเงินที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทถึงกรณีท่ีอาจมีผลเสียหายหรือผลกระทบ รวมทั้ง

อธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภท ณ วันที่ในงบการเงิน และ

เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้หากทำได้ในทางปฏิบัติ 

-  ประมาณการผลกระทบทางการเงิน 

-  ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

-  ความน่าจะเป็นที่จะได้รับรายจ่ายคืน 

 

การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจะทำให้สถานะของกิจการเกี่ยวกับข้อพิพาทกับอีกฝ่ายหนึ่งใน

เรื่องหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดความโอนเอียงอย่างรุนแรง กิจการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่

ต้องเปิดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้อพิพาทพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น 

 

สำหรับข้อผูกมัดจากสัญญาเช่าดำเนินงานกรณีบริษัทเป็นผู้เช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน ให้เปิดเผย

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้สำหรับระยะเวลา

แต่ละช่วงดังต่อไปนี้ 

(1)  ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

(2)  ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

(3)  ระยะเวลาที่เกินห้าปี 

 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ให้เปิดเผยโดยสรุปถึงเนื้อหาของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาลและประมาณ

การผลกระทบทางการเง ินท ี ่อาจเก ิดจากเหต ุการณ์ด ั งกล ่าวหร ือข ้อเท ็จจร ิงท ี ่ว ่ าก ิจการ  

ไม่สามารถประมาณผลกระทบดังกล่าว 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

แบบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทิน
ที่ล่วงมา 

  



หมวดท่ี 3

หน่วย : บาท

สินทรพัย์ 25xx  (ปีบญัชล่ีาสุด) 25xx  (ปีบญัชก่ีอนหน้า)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั

สนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั

สนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรบั

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน

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

หนีสนิจากสญัญาประกนัภยัต่อ

หนีสนิสญัญาลงทุน

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 3

หน่วย : บาท

25xx  (ปีบญัชลี่าสดุ) 25xx  (ปีบญัชกี่อนหน้า)

  รายไดจ้ากการประกนัภยั

  ค่าใชจ้่ายในการบรกิารประกนัภยั

  ค่าใชจ้่ายสทุธจิากสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว ้*

ผลการดาํเนินงานการบริการประกนัภยั

  รายไดจ้ากการลงทุน

  กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากเครอืงมอืทางการเงนิ

  กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิ

  กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากการบญัชป้ีองกนัความเสยีง

  ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ

  รายได้จากการลงทุนสุทธิ

  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัทอีอก

  รายไดท้างการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว้

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ

  ตน้ทุนทางการเงนิอนื

  ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานอนื

  สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี)

  รายไดอ้นื 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได้

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

  รายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนีดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสด

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

      ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัทอีอก

      รายไดท้างการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อทถีอืไว้

      กําไร (ขาดทุน) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสยีงรอตดับญัชี

      กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 

      สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      องค์ประกอบอนืของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทจีดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

  รายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      กําไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 

      กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

      กําไร (ขาดทุน) จากหนีสนิทางการเงนิทกีําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน

      กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

      สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      องค์ประกอบอนืของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

      ภาษีเงนิไดเ้กยีวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื สาํหรบัรายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สทุธจิากภาษี

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

กําไรต่อหุน้ 

  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด

หมายเหตุ : 

1. บรษิทัสามารถแยกแสดงงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็น 2 งบไดต้ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี1

2. บรษิทัสามารถเลอืกทจีะแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสทุธจิากผลกระทบจากภาษีเงนิได ้โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเกยีวขอ้ง

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินทีล่วงมาแล้ว

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

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



หมวดที่ 3

หน่วย : บาท

ตราสารหนีทีวดั

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน

การป้องกนัความ

เสยีงในกระแสเงินสด

การแปลงค่างบ

การเงินจากการ

ดาํเนินงานใน

ต่างประเทศ

ต้นทุนการป้องกนั

ความเสยีงรอตดั

บญัชี

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อืนในบริษัท

รว่มและการร่วมค้า

ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรพัย์

ตราสารทุนที

กาํหนดให้วดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

หนีสินทางการเงิน

กาํหนดให้วดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน

สาํรองทางการเงิน

จากสญัญา

ประกนัภยั / สญัญา

ประกนัภยัต่อ

การประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน

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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี

ยอดคงเหลอืทปีรบัปรงุแล้ว

จา่ยปันผล / กาํไรทโีอนไปให้สาํนกังานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุ้นบุรมิสทิธ ิ/ หุ้นสามญั / ทุนจากสาํนกังานใหญ่ *

หุ้นทุนออกให้ตามสทิธิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด

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

จา่ยปันผล / กาํไรทโีอนไปให้สาํนกังานใหญ่ *

เพมิ (ลด) หุ้นบุรมิสทิธ ิ/ หุ้นสามญั / ทุนจากสาํนกังานใหญ่ *

หุ้นทุนออกให้ตามสทิธิ

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี

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

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัตา่งประเทศ

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินทีลว่งมาแล้ว

บริษัท………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ/ส่วนของสาํนักงานใหญ่ *

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

ทุนทีออกและ

ชาํระแล้ว / ทุน

จากสาํนักงาน

ใหญ่ *

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํ

กว่า) มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุนหุ้น

ทุนซือคนื

กาํไร (ขาดทุน) 

สะสม

หุ้นทุนซือคนื องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน รายการอืนของ

การ

เปลยีนแปลงที

เกิดจากเจ้าของ

รวม

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของ

เจ้าของ



หมวดที่ 3

หน่วย : บาท

25xx  (ปีบญัชลี่าสดุ) 25xx  (ปีบญัชกี่อนหน้า)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   เบยีประกนัภยัรบั

   เบยีประกนัภยัจ่ายสทุธ ิและค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงอนื ๆ เกยีวกบัการประกนัภยัต่อ

   รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ

   ดอกเบยีรบั

   เงนิปันผลรบั

   รายไดจ้ากการลงทนุอนื

   รายไดอ้นื

   ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งโดยตรงอนื ๆ จ่ายแลว้

   กระแสเงนิสดททีาํใหไ้ดม้าซงึการประกนัภยั

   ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานอนื

   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. ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญ 
3. ข้อมูลเพ่ิมเติมและการบริหารความเสี่ยง 

 

ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามที่กำหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

กำหนดเพิ่มเติม โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้  และหากบริษัทไม่มีรายการดังกล่าวหรือในกรณีที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่กำหนดให้บริษัทประกันภัยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผย

ข้อมูล บริษัทไม่ต้องแสดงรายการนั้นในงบการเงิน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หรือมีข้อกำหนดให้เปิดเผยรายการเหล่านี้ในรูปแบบอื่น ให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงนั้น 

 

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

ให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 
(1) การนำเสนอ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ การใช้หน่วยเงินตรา เป็นต้น 
(2) การวัดค่าในการจัดทำงบการเงิน 
(3) การจัดทำงบการเงินรวม 
(4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ  
 

(1) วิธีการวัดมูลค่า 
ให้เปิดเผยวิธีการวัดมูลค่าโดยแบ่งตามสัญญาที่บริษัทมีและประเภทสัญญาตามการจัดประเภทสัญญา 

 



 

(2) การจัดประเภทสัญญา 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดประเภทสัญญาที่บริษัทมีในการแบ่งประเภทเป็น 

- สัญญาประกันภัย  
- สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ  
- สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 
- สัญญาลงทุน  
- สัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลพินิจ  

 

(3) การจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย 
ให้เปิดเผยนโยบายที่ใช้พิจารณาการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย 

 

(4) การรับรู้สัญญาและการเลิกรับรู้รายการสัญญา 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้สัญญาและการเลิกรับรู้รายการสัญญา รวมถึงการปรับแต่งของสัญญา

ประกันภัย โดยแบ่งตามวิธีการวัดมูลค่า 

 

(5) การวัดมูลค่า 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การพิจารณาการวัดมูลค่าดังต่อไปนี้ 

(5.1) กระแสเงินสดเพ่ือทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา  

- กระแสเงินสดเพ่ือทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา ภายใต้ขอบเขตของสัญญา  
- ขอบเขตของสัญญา  
- ต้นทุนที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย  
- ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน  

(5.2)  การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก โดยแบ่งตามวิธีการวัดมูลค่า 

- กำไรจากการให้บริการตามสัญญา  
(5.3) การวัดมูลค่าในภายหลัง โดยแบ่งตามวิธีการวัดมูลค่า รวมถึง 

- การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพ่ือทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา  
- การเปลี่ยนแปลงในกำไรจากการให้บริการตามสัญญา  



 

(6) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และหยุดรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายประเภทที่สำคัญ ได้แก่ 

(6.1) ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัยจากสัญญาประกันภัยที่ออก  

- รายได้จากการประกันภัย  

- ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย  ประกอบด้วย: 

• ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่รวมองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน ; 
• ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ; 
• การตัดจำหน่ายกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย; 
• การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต และ 
• การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต  

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอ่ืน ๆ 

(6.2) ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัยจากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือ  

- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ (จำนวนเดียว) หรือแสดงรายการ

แยกจากกันสำหรับจำนวนที่ได้รับคืนจากผู ้รับประกันภัยต่อและการปันส่วนของเบี้ย

ประกันภัยจ่าย  

(6.3) รายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย  

(6.4) อ่ืน ๆ 

- รายได้และค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท และการรับรู้กำไรขาดทุน
จากเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท 

- รายได้อ่ืนที่สำคัญ 
- การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 
(7) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้เปิดเผยนโยบายที่ใช้พิจารณาส่วนประกอบของรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

(8) สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ 
ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับ

ตราสารหนี้ เช่น เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท เหตุผลของการจัดประเภทและ

วัดมูลค่าของเงินลงทุน นโยบายของบริษัทในการรับรู้หรือการเลิกรับรู้รายการออกจากบัญชีในวันที่มี

การซื้อขาย (trade date) หรือวันที่มีการจ่ายชำระ (settlement date) นโยบายการเปลี่ยนแปลง



 

การจัดประเภทเงินลงทุน นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดต้นทุนของตราสารหนี้ ตลอดจนเกณฑ์การ

ตัดจำหน่าย และการได้รับคืน เป็นต้น  

 

(9) สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 
ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับ

ตราสารทุน เช่น เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท เหตุผลของการจัดประเภทและ

วัดมูลค่าของเงินลงทุน นโยบายของบริษัทในการรับรู้หรือการเลิกรับรู้รายการออกจากบัญชีในวันที่มี

การซื้อขาย (trade date) หรือวันที่มีการจ่ายชำระ (settlement date) นโยบายการเปลี่ยนแปลง

การจัดประเภทเงินลงทุน นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดต้นทุนของตราสารทุน ตลอดจนเกณฑ์

การตัดจำหน่าย และการได้รับคืน เป็นต้น  

 

(10) อนุพันธ์ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าอนุพันธ์ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 

 

(11) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 
ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับ

เงินให้กู้ยืม เช่น เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่า เหตุผลของการจัดประเภทและวัดมูลค่า ตลอดจนเกณฑ์

การตัดจำหน่าย และการได้รับคืน เป็นต้น โดยไม่รวมเงินให้กู้ยืมที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย 

 

(12) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

(13) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการปรับแต่งของกระแสเงินสดตามสัญญา 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) ที่เกี่ยวกับการปรับแต่งของกระแสเงินสดตามสัญญา เช่น เงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ และการปฏิบัติทางการบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

(14) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 



 

(15) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ให้เปิดเผยเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตลอดจนเปิดเผยเกณฑ์การตัดหนี้สูญและหนี้สูญได้รับ

คืนที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

 

(16) ทรัพย์สินรอการขาย 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้กำหนดราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา

จากการรับชำระหนี้หรือจากการบังคับจำนอง และอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่เลิกใช้งานที่

เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง 

 

(17) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่า เกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาทรัพย์สิน และวิธีการในการแยก

ส่วนประกอบทรัพย์สินเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา รวมถึงให้เปิดเผยถึงวิธีการบัญชี อัตราร้อยละ หรือจำนวน

ปีอายุการใช้งานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามประเภทของทรัพย์สิน และวิธีการ

บัญชีที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาจากที่ตีราคาเพ่ิมนี้ไว้ด้วย 

 

(18) ค่าความนิยม 
ให้เปิดเผยการวัดมูลค่าเมื่อแรกเริ่มและในภายหลังของค่าความนิยมที่ได้มาจากการวมธุรกิจและการ

พิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

(19) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
ให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

-  วิธีการวัดมูลค่าเมื่อแรกเริ่มและในภายหลัง  

-  วิธีการตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน รวมทั้งอายุ

การให้ประโยชน์ และอัตราการตัดจำหน่าย 

-  การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอน 

-  เกณฑ์การรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  



 

(20) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วใน

หัวข้ออ่ืน 

 

(21) สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

(22) หนี้สินทางการเงินอื่น 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน ซึ่ง ไม่รวมถึง

อนุพันธ์ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 

(22.1) หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินเพื่อค้า 

ซึ่งไม่รวมถึงอนุพันธ์ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

กำหนด 

(22.2) หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามที่มาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น ลักษณะของหนี้สินทางการเงินที่

กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เกณฑ์ท่ีใช้ในการกำหนดหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก วิธีที่กิจการได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขในการกำหนดให้

หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

 

(23) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (เฉพาะกรณีท่ีเลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง) 
ให้เปิดเผยนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภท (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ) เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง หลักเกณฑ์ในการ

บันทึกบัญชี หลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรม หลักเกณฑ์ในการประเมินความมีประสิทธิผล 

ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องกำหนด  



 

(24) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิด

รายการ และ ณ วันที่ในงบการเงิน การรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าว รวมทั้ง

หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีในกรณีที่มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน 

 

(25) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์พนักงานของบริษัทประกันภัย วิธีการจัดการกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพและโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เกณฑ์การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และ

เกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าหนี้สินจากโครงการผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญ 
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานที่ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแหล่งที่มาที่สำคัญตลอดจนความไม่

แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการใช้วิจารณญาณของฝ่ายบริหารในการนำ

นโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินของรายการที่รับรู้ไว้ในงบ

การเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด  

 

โดยสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 – สัญญาประกันภัยให้เปิดเผย 

1. การใช้วิจารณญาณของฝ่ายบริหารในการนำนโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อจำนวนเงินของรายการที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ตัวอย่างเช่นเรื่อง 
- คำนิยามและการจัดประเภทรายการ  
- การรวมสัญญาประกันภัยและการแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย  
- กลุ่มของสัญญา  
- การรับรู้รายการและการเลิกรับรู้รายการ - การบัญชีสำหรับการปรับแต่งสัญญาและการเลิกรับรู้รายการ 
- การวัดมูลค่า - กระแสเงินสดเพ่ือทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา  
- ผลประกอบการทางการเงิน  
- ทางเลือกทางบัญชีตามย่อหน้าXXX 

2. วิธีการและวิจารณญาณในการกำหนดจำนวนจากการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17  ประกอบด้วย (ถ้ามี) 
- วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง (Full retrospective approach) 
- วิธีการปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (Modified retrospective approach)  
- วิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair value approach) 



 

3. ประมาณการและสมมติฐาน (Estimates and assumptions) ประกอบด้วย 
- อัตราคิดลด (Discount rates) 
- ผลตอบแทนสินทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
- ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ือทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัย  
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต 
- วิธีการที่ใช้ในการวัดมูลค่าค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 
- ให้เปิดเผยวิธีการที่ใช้และข้อสมมติที่สำคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ความเสี่ยงด้านการประกันภัยและด้านตลาด - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
กิจการอาจใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่แสดงให้เห็นจำนวนที่แตกต่างจากจำนวนที่ระบุในย่อหน้า128(

ก) แทนการวิเคราะห์ในย่อหน้า 128(ก) โดยกิจการต้องเปิดเผย; 

(ก) คำอธิบายของวิธีที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั้นและค่าพารามิเตอร์หลักและข้อ
สมมติอ้างอิงของข้อมูลที่นำเสนอ และ 

(ข) คำอธิบายของวัตถุประสงค์ของวิธีที่ใช้และข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจมีผลต่อข้อมูลที่นำเสนอ 
 

โดยย่อหน้า128(ก) ให้เปิดเผยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรหรือขาดทุนและส่วนของ

เจ้าของจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล 

ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(1.1) สำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย - แสดงผลกระทบของสัญญาประกันภัยที่ออก ก่อนและ

หลังการลดความเสี่ยงโดยสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ และ  

(1.2) สำหรับแต่ละประเภทของความเสี่ยงด้านตลาด - โดยการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยและที่เกิดจากสินทรัพย์

ทางการเงินที่ถือโดยกิจการ 

 

 



 

ข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยง 
 

1. องค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 

 

การวิเคราะห์จำนวนเงินที ่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับสัญญาประกันภัย สัญญาลงทุนที ่มี

ลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลพินิจ และสัญญาลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจซึ่ง

รวมถึงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน แสดงอยู่ในตารางด้านล่างดังต่อไปนี้ 

 

 
 มีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ 

     

 

ประเภท 

ก[1] 

ประเภท 

ค[1] 

ประเภท 

ง[1] 

ประเภท 

จ[1] รวม หมุนเวียน[2] 

ไม่หมุนเวียน
[2] รวม 

หมายเหต ุ X X X X 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1        
  

 

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยั          

   - สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยั 

        ที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ 

        ได้มาซ่ึงการประกันภยั 

        

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสด 

        ที่ทำให้ได้มาซ่ึงการ 

        ประกันภยั 

        

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย          

   - หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

        ที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ 

        ได้มาซ่ึงการประกันภยั 

        

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสด 

        ที่ทำให้ได้มาซ่ึงการ 

        ประกันภยั 

        

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยัต่อ          

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่          

หนี้สินสัญญาลงทุน                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0            

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยั          

   - สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยั 

        ที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 
        

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลภาพรวมในระดบับรษิทั 



 

 
 มีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ 

     

 

ประเภท 

ก[1] 

ประเภท 

ค[1] 

ประเภท 

ง[1] 

ประเภท 

จ[1] รวม หมุนเวียน[2] 

ไม่หมุนเวียน
[2] รวม 

หมายเหต ุ X X X X 
    

        กระแสเงินสดที่ทำให้ 

        ได้มาซ่ึงการประกันภยั 

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสด 

        ที่ทำให้ได้มาซ่ึงการ 

        ประกันภยั 

        

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย          

   - หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

        ที่ไม่รวมสินทรัพย์จาก 

        กระแสเงินสดที่ทำให้ 

        ได้มาซ่ึงการประกันภยั 

        

   - สินทรัพยจ์ากกระแสเงินสด 

        ที่ทำให้ได้มาซ่ึงการ 

        ประกันภยั 

        

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภยัต่อ          

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่          

หนี้สินสัญญาลงทุน                 

หมายเหตุ:  
 [1]IFRS 17 (94-96) กิจการสามารถรวมหรือแยกข้อมูลตามประเภทของสัญญา / เขตภูมิศาสตร์ / ส่วนงานที่รายงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 29–31 IAS 1 ที่กำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความมีสาระสำคัญและการรวบข้อมูล) 

ตัวอย่างของเกณฑ์การรวบที่อาจจะเหมาะสมสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยได้แก่ 

(ก) ประเภทของสัญญา (เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก) 

(ข) เขตภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือ ภูมิภาค) หรือ 

(ค) ส่วนงานที่รายงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน 

โดยประเภทที่แยกแสดงตามย่อหน้าที่ 96 อาจมีเพียงสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ในกรณีที่สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้นั้น ๆ ครอบคลุมหล าย ๆ 

ประเภทสัญญาที่ออก จึงทำให้ไม่สามารถแสดงรายการสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้นั้น ๆ ตามประเภทของสัญญาที่ออกได้ 
 

[2]กิจการสามารถยกเว้นการแสดงรายการดังกล่าวได้ หากการแสดงรายการตามสภาพคล่อง (หมายเหตุข้อ 49 ความเส่ียงของบริษัท) มีความน่าเชื่อถือ

และมีความเกี่ยวข้องมาก หากกิจการปฏิบัติตามข้อยกเว้นนี้ สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดต้องแสดงตามลำดับของสภาพคล่อง ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สิน

จะนำเสนอได้ด้วยวิธีการใดก็ตาม กิจการต้องเปิดเผยจำนวนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชำระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน สำหรับรายการสินทรัพย์

และหนี้สิน แต่ละบรรทัดซ่ึงได้ยอดรวมคงเหลือส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชำระดังนี้ 1. ไม่เกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 2. เกิน

กว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน (อ้างอิงย่อหน้าที่ 60- 61 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนำเสนองบการเงิน กำหนดให้กิจการ

ต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน) 



 

2. รายได้และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 

 

2.1  รายได้และผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย  

 

การวิเคราะห์รายได้จากการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย และค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญา

ประกันภัยต่อที่บริษัทถือไว้โดยแยกตาม [กลุ่มผลิตภัณฑ์][1] สำหรับปี 25X1 และ 25X0 รวมถึงข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และการกระทบยอด

สัญญาประกันภัยแสดงอยู่ในตารางดังต่อไปนี้   
 

25X1 : 25X0 

  
ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 
  

 ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X   

รายได้จากการประกันภัย           

สัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วิธกีารปันส่วนเบี้ยประกันภัย      

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินสำหรับ 

   ความคุ้มครองที่เหลืออยู ่
     

   - ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึน้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

        หลังจากการจัดสรรองค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 
     

   - การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียง 

        ที่ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน หลังจากการจัดสรร 

        องค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 

     

   - กำไรจากการให้บริการตามสัญญาทีร่ับรู้ในกำไรหรือ 

        ขาดทุนจากการให้บริการ 
     

   - รายการอื่น      

การได้รับคืนกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย           

รายได้จากการประกันภยัจากสัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วธิี 

   ปันสว่นเบี้ยประกันภยั 
     

รายได้จากการประกันภยัจากสัญญาทีว่ดัมูลค่าภายใต้วธิีปันสว่น 

   เบีย้ประกันภัย 
          

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลภาพรวมในระดบับรษิทั โดยแสดงขอ้มลู 

- รายไดแ้ละผลการด าเนินงานการบรกิารประกนัภยั (ขอ้ 2.1) 
- จ านวนเงนิทีไ่ดพ้จิารณาตามวธิกีารปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นผ่านตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 (ขอ้ 2.2) 
- การคาดการณ์การรบัรูก้ าไรจากการใหบ้รกิารตามสญัญา (ขอ้ 2.3) 



 

25X1 : 25X0 

  
ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 
  

 ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X   

รายได้จากการประกันภัยทั้งหมด           

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั        

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ 

   เกีย่วขอ้งโดยตรง 
     

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

     

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ และการกลับรายการของ 

   ผลขาดทุนนั้น 
     

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั หรือ 

   การรับรู้เมื่อเกิดขึ้น 
          

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ล่วงหน้าอื่นๆที่เลิกรับรู้  

   ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
     

การด้อยค่าของสินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการ 

   ประกันภยั 
     

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยัทั้งหมด           

 

  



 

2.1  รายได้และผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย (ต่อ) 
  25X1 : 25X0 

 
 

ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 
 

 
ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] รวม 

หมายเหต ุ X X X X   

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้        

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ - สัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้ 

   วิธกีารปันส่วนเบีย้ประกันภัย 
     

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินสำหรับ 

   ความคุ้มครองที่เหลืออยู ่
     

   - ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึน้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

        รับคืนจากการประกันภัยต่อ 
     

   - การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเส่ียงที่รับรู้สำหรับ 

        ความเส่ียงที่หมดลงแล้ว 
     

   - สัญญาที่มกีำไรที่รับรู้จากการบรกิารที่ได้รับ           

   - รายการอื่น      

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ – สัญญาซ่ึงไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้ 

   วิธกีารปันส่วนเบีย้ประกันภัย 
     

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ – สัญญาซ่ึงวัดมูลค่าภายใต้วธิ ี

   ปันสว่นเบี้ยประกันภยั 
     

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องโดยตรง      

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยัต่อ 

   ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน 
     

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นแล้ว      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 

   ที่เกิดขึ้นแล้ว 

          

รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิง 

   ที่สร้างภาระ 
     

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจาก 

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

     

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของ 

   สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
     

ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสญัญาประกันภยัตอ่ที่ถือไว้ทั้งหมด           

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั           

 



 

2.2  จำนวนเงินทีไ่ด้พิจารณาตามวิธีการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  

สำหรับสัญญาประกันที่ไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย การวิเคราะห์รายได้จากการ

ประกันภัยสำหรับสัญญาประกันที่ออก และกำไรจากการให้บริการตามสัญญาโดยวิธีการปฏิบัติในช่วง

เปลี ่ยนผ่านจะรวมอยู ่ในตารางต่อไปนี ้ ทั ้งนี ้ สัญญาประกันภัยที ่ว ัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ย

ประกันภัยจะไม่รวมอยู่ในตารางเนื่องจากบริษัทใช้วิธีการปรับปรุงย้อนหลังกับสัญญาดังกล่าว 

 
   25X1 : 25X0 

 

 
ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 
 

 
ประเภท ก

[1] 

ประเภท ค
[1] 

ประเภท ง
[1] 

ประเภท จ
[1] 

รวม 

สัญญาประกันภยัที่ออก      

รายได้จากการประกันภัย      

สัญญาใหม่และสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง 

   ในการปฏิบัติในชว่งเปลี่ยนผ่าน 
     

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิีการปรับยอ้นหลังแบบดัดแปลงใน 

   การปฏบิัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
     

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิีมูลค่ายุตธิรรมในการปฏิบัติในช่วง 

   เปลี่ยนผา่น 
     

รวม      

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
     

สัญญาใหม่และสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง 

   ในการปฏิบัติในชว่งเปลี่ยนผ่าน 
     

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิีการปรับยอ้นหลังแบบดัดแปลงใน 

   การปฏบิัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
     

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิีมูลค่ายุตธิรรมในการปฏิบัติในช่วง 

   เปลี่ยนผา่น 
     

รวม      

สัญญาประกันต่อที่ถือไว ้      

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
     

สัญญาใหม่และสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง 

   ในการปฏิบัติในชว่งเปลี่ยนผ่าน 
     

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิีการปรับยอ้นหลังแบบดัดแปลงใน 

   การปฏบิัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
     

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิีมูลค่ายุตธิรรมในการปฏิบัติในช่วง 

   เปลี่ยนผา่น 
     

รวม      

2.3  การคาดการณ์การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญา  



 

 

การวิเคราะห์การคาดการณ์การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่เหลืออยู่ ณ วันที่สิ้นสุดรอบ

ระยะเวลารายงานในกำไรหรือขาดทุนแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้: 

 
  25X1 : 25X0 

 สัญญาประกันภยัท่ีออก สัญญาประกันต่อท่ีถือไว ้

จำนวนปีที ่

คาดว่าจะรับรู ้
 การร่วมรับผลประโยชน ์  

การรับรู้กำไรจากการ

ให้บริการตามสัญญา

ท้ังหมดสำหรับสัญญา

ประกันภัยท่ีออก 

 
การรับรู้กำไรจากการ

ให้บริการตามสัญญา

ท้ังหมดสำหรับสัญญา

ประกันต่อท่ีถือไว้ 
 ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] ประเภท ก[1] 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม                

1[2]          

2[2]          

3[2]          

4[2]          

5[2]          

6-10[2]          

>10[2]               

รวม               

 
[2] ช่วงเวลาที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างประกอบ – การคาดการณ์การรับรูก้ำไรจากการให้บริการตามสัญญาในกำไรหรือขาดทุน (CSM run-off) 

IFRS 17 (109) ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนที่จะเปิดเผย  ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของกิจการและต้องใช้วิจารณญาณในการระบุช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้

ผู้อ่านสามารถประเมินผลกระทบของกำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่เหลืออยู่บนผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต กิจการอาจพิจารณา

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยและรูปแบบของการตัดจำหน่ายกำไรจากการให้บริการตามสัญญาในอนาคต รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่

จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ ในทางกลับกัน กิจการอาจให้คำอธิบายเชิงคุณภาพว่าเมื่อใดที่กิจการคาดว่าจะรับรู้กำไรจากการให้บริการตาม

สัญญาที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานในกำไรหรือขาดทุน ดังจะเห็นได้จากจำนวนที่แสดงในตารางด้านบนเกี่ยวกับการคาดการณ์การรับรู้

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาสำหรับบริการที่จะให้หรือจะได้รับในอนาคตสำหรับสัญญาที่มีผลบังคับ ณ วันที่รายงาน (ซ่ึงจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ

รายได้จากการประกันภัยในอนาคตสำหรับสัญญาที่ออก และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อสำหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้) ซ่ึง

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในอนาคตภายใต้ GMM และการปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญาในอนาคต เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใน

ค่าธรรมเนียมผันแปรสำหรับสัญญาภายใต้ VFA 

 

 



 

3.  ประเภท ก - สัญญาซึ่งไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย  

 

3.1  ประเภท ก - สัญญาประกันภัยที่ออก 

 

3.1.1  การกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดข้ึนแล้ว  

 
25X1 : 25X0 

 หนี้สินสำหรับความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

  

สัญญาประกันภยัที่ออก 

 รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่เป็น

ส่วนขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วนขาดทุน 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม         

รายได้จากการประกันภัย         

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั      

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

   ที่เกีย่วขอ้งโดยตรง 
     

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ล่วงหน้าอื่นๆที่เลิกรับรู้ 

   ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
    

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลง 

   ในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

     

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการ 

   ของผลขาดทุน 
     

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั      

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั         

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี้สนิส าหรบัความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และหนี้สนิส าหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ (ขอ้ 3.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 3.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นปี (ขอ้ 3.1.3) 
- จ านวนเงนิทีพ่จิารณาส าหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นผ่านตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่17 (ขอ้ 3.1.4) 
- การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่การประกนัภยั (ขอ้ 3.1.5) 



 

 
25X1 : 25X0 

 หนี้สินสำหรับความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

  

สัญญาประกันภยัที่ออก 

 รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่เป็น

ส่วนขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วนขาดทุน 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

 

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีต่อผลประกอบการจากการให้บริการ

ประกันภยั[3] 
        

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกบัสินทรัพย์และหนี้สินจาก

สัญญาประกันภัย 
        

กระแสเงินสด      

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที่เกีย่วขอ้งโดยตรงอืน่ ๆ  จ่ายแลว้      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย         

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัย         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

 



 

3.1.2  กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัย 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
25X1 : 25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม       

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน     

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน 

   จากการให้บริการ 
     

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่  

   ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
     

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบรกิาร

ประกันภยั 
        

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
     

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการที่ส่งผลต่อสัญญาที่สร้างภาระและ 

   การกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับ 

   ที่เกีย่วขอ้งกับการบริการในอนาคต 
    

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

        

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับ 

   ที่เกีย่วขอ้งกับการบริการในอดีต 
    

     

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         



 

 
25X1 : 25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

กระแสเงินสด      

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที่เกีย่วข้องโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย         

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัย         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

3.1.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในปี 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 
 25X1 : 25X0 

  สัญญาประกันภัยที่ออก สัญญาประกันภยัที่ออก สัญญาประกันภยัที่ได้มา  

 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

รวม 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต         

- กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย       

- กระแสเงินสดที่ไม่รวมกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มา 

      ซ่ึงการประกันภยั 
          

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียง 

   ทางการเงิน 
    

 

  

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[4]      

หนี้สินจากสัญญาประกันภยัที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา 

   ที่รบัรู้ในรอบระยะเวลา 
          

[4]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น สินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย และการเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 



 

3.1.4 จำนวนเงินที่พิจารณาสำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 17 

 

 
25X1 : 25X0 

  สัญญาประกันภยัท่ีออก สัญญาใหม่และ

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วธิีการ

ปรับปรุงย้อนหลัง

ในการปฏิบัติในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วธิีการปรับ

ย้อนหลังแบบ

ดัดแปลงในการ

ปฏิบัติในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วธิีมูลค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบัติในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

รวม 

รายได้จากการประกนัภัย      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกีย่วข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรู้ในกำไรหรอืขาดทุนจากการให้บรกิาร      

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกีย่วข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรงุกำไรจากการให้บริการ 

   ตามสญัญา 
     

สัญญาที่รับรูเ้ริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบ้ียประกันภยัที่ไดร้ับที่ 

   เกี่ยวข้องกับการบรกิารในอนาคต 
    

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากสัญญาประกันภยัที่ออก         

จำนวนเงินรวมท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม         

 



 

3.1.5   การกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

ให้บริษัทแสดงการกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับ
รายการทีร่ับรู้ก่อนการรับรู้ที่เกี่ยวข้องจากต้นรอบระยะเวลาไปปลายรอบระยะเวลาโดยแยกแสดง
รายการกระทบยอดจากรายการค่าเผื่อการด้อยค่าและการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า  และ
แสดงการวิเคราะห์การคาดการณ์การรับรู้สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
ที่เหลืออยู่ ณ วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานในกำไรหรือขาดทุน 

 

การคาดการณ์การรับรู้สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

 

 
 

 

  สัญญาประกันภัยที่ออก 25X1 25X0 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดทีท่ำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั   

กระแสเงินสดที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ระหว่างรอบระยะเวลา   

จำนวนเงินที่เกิดจากการเลิกรับรู้ ณ วันที่มีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของกลุ่มของ 

     สัญญาประกันภัย 
  

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลา   

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในรอบระยะเวลาก่อน   

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึง่การประกันภัย   

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสมสุทธิจากการกลบัรายการที่รับรู้ ณ วันที ่31 ธันวาคม   

  จำนวนปีที่คาดว่าจะเลิกรับรู้รายการ 1 2 3 รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0     



 

3.2  ประเภท ก - สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  

 

3.2.1 การกระทบยอดความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว  
 

 25X1 : 25X0 

สัญญาประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

 

ความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

ค่าสินไหม

ทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ     
ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่ 
 

      

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม       

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 
 

    
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ     
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องโดยตรง     
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นแล้ว     
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด 

   เพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่ 

   เกิดขึ้นแล้ว 

   

รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ    
การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงใน 

   กระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 
   

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ 

   ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
   

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั    
ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover) สำหรับสัญญาประกันภยั 

ต่อที่ถือ 

   
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ 

 

 

 

   
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ือไว้    
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีต่อรายได้ (คา่ใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยตอ่ที่ถือไว้    
จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน    
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกบัสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกนัภัยต่อ    
กระแสเงินสด    
เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงอื่น ๆ    
รับคืนจากการประกันภัยต่อ    

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัต่อทีถ่อืไวท้ีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้ (ขอ้ 3.2.1) 
- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ (ขอ้ 3.2.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นปี (ขอ้ 3.2.3) 
- จ านวนเงนิทีพ่จิารณาส าหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นผ่านตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่17 (ขอ้ 3.2.4) 



 

 25X1 : 25X0 

สัญญาประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

 

ความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

ค่าสินไหม

ทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว 

รวม 

กระแสเงินสดรวม    
ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม    
ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ    
ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยัต่อ    
ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม    

 

  



 

3.2.2 กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัยต่อ 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
25X1 : 25X0 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ      

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่ 
 

       

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม        

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน      

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ 

   ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
  

 
  

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทน 

   ที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยตอ่อื่น ๆ ที่ 

   เกีย่วขอ้งโดยตรง 

    

 

  

         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
  

 
  

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา      

การปรับปรุงกำไรจากการใหบ้ริการตามสัญญาสำหรับ 

   รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
  

 
 

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจาก 

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของ 

   สัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

  
 

 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของ 

   สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกบัการบรกิารใน

อนาคต 
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สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ 

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต     

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลง 

   ในกระแสเงินสดที่ทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของค่าสินไหม 

   ทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ่ที่เกิดขึ้นแล้ว 

    
 

  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก 

   สัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภัยต่อในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน

อดีต 

  
 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั 

 
    

ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover)  

   สำหรับสัญญาประกันภยัต่อที่ถอื 
  

 
 

     

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ     

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ือ     

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ     

กระแสเงินสด     

เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงอื่น ๆ     

รับคืนจากการประกันภัยต่อ     

กระแสเงินสดรวม     

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม     

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ     

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยัต่อ     

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม     

 



 

3.2.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในปี  

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
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สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ สัญญาประกันภยัที่ไม่มีกำไร

สุทธิ 

สัญญาประกันภยัที่มีกำไร

สุทธิ 

รวม 

 
สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน 

   อนาคต 
      

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ 

   ความเส่ียงทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[5]      

[5]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น การเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 
 



 

3.2.4 จำนวนเงินที่พิจารณาสำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 17  

 

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาด้วยวิธีการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน  
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   สญัญาประกันต่อที่ถือไว ้ สัญญาใหมแ่ละ

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการ

ปรับปรุงย้อนหลัง

ในการปฏบิัติในชว่ง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการปรบั

ย้อนหลังแบบ

ดัดแปลงในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีมลูค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

รวม 

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา  

   ณ วันที่ 1 มกราคม 
        

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือ 

   ขาดทุน 

   จากการให้บริการ 

     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจาก 

   การให้บริการตามสัญญา 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกบัการ

บริการในอนาคต 

    

      

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถอืไว้         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

 

 



 

4.  ประเภท ข - สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  

 

4.1  ประเภท ข - สัญญาประกันภัยที่ออก  

 

4.1.1 การกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ ้นแล้ว โดยให้บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์

โดยตรง 

 

ตัวอย่างการเปิดเผยในข้อ 4.1.1 แสดงการกระทบยอดสำหรับรายการที่วัดมูลค่าด้วยวิธีการวัด

มูลค่าทั่วไป วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร และวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ประเภทของ

สัญญาที่จัดประเภทตาม IFRS 17 ย่อหน้าที่ 96 ไม่มีการวัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

การแยกหัวตาราง (คอลัมน์) ด้านล่าง จะเหมือนกับหมายเหตุข้อ 3.1.1 

  

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป วธิคี่าธรรมเนียมผนัแปร และ
วธิกีารปันสว่นเบี้ยประกนัภยั โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี้สนิส าหรบัความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และหนี้สนิส าหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ (ขอ้ 4.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 4.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นปี (ขอ้ 4.1.3) 
- จ านวนเงนิทีพ่จิารณาส าหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นผ่านตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่17 (ขอ้ 4.1.4) 
- การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่การประกนัภยั (ขอ้ 4.1.5) 
- การเปิดเผยเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้ 4.1.6) 
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 หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบั

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการ

ปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหม

ทดแทนที่เกดิขึ้นแล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

รวม 

สัญญาประกันภยัที่ออก ไม่รวม

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน      

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยง

ทางการเงิน 

 
 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
     

  

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย 
     

  

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม             

รายได้จากการประกันภัย             

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั       

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

   ที่เกีย่วขอ้งโดยตรง       

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ล่วงหน้าอื่นๆที่ 

   เลิกรับรู้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก       

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการในอดีต - 

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จ 

   สิ้นตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัหนี้สินสำหรับ 

   ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว       

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระและ 

   การกลับรายการของผลขาดทุน       

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มา 

   ซ่ึงการประกันภยั       

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั       

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั       

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]       

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ       

กระแสเงินสด       

เบี้ยประกันภัยรับ       

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที่เกีย่วข้องโดยตรง 

   อื่น ๆ จ่ายแล้ว       

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย       

กระแสเงินสดรวม       
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 หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบั

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการ

ปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหม

ทดแทนที่เกดิขึ้นแล้วสำหรับ

กลุ่มสัญญาภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

รวม 

สัญญาประกันภยัที่ออก ไม่รวม

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน      

องค์ประกอบ

ที่เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยง

ทางการเงิน 

 
 

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม       

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยั       

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม       

 

[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 
 



 

4.1.2 กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัย 

 

บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

ที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
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มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภัย      

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน 

   จากการให้บริการ 
     

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ 

   ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
     

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบรกิาร 

   ประกันภยั 
        

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการให้บริการ 

   ตามสัญญา 
     

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการที่ส่งผลต่อสัญญาที่สร้างภาระและ 

   การกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับที่ 

   เกีย่วขอ้งกับการบริการในอนาคต 
    

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

   ที่เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

        

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับ

การบริการในอดีต 
    

     

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]         
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มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         

กระแสเงินสด      

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที่เกีย่วข้องโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย         

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภัย      

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัย         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

  



 

4.1.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในปี  

 

บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

ที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
 

 
25X1:25X0 

 
สัญญาที่ออก สัญญาที่ได้มา  

  ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

รวม 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต         

- กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย       

- กระแสเงินสดที่ไม่รวมกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มา 

      ซ่ึงการประกันภยั 
          

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียง 

   ทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[4]      

หนี้สินจากสัญญาประกันภยัที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา 

   ที่รบัรู้ในรอบระยะเวลา           
[4]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น สินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย และการเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 

 



 

4.1.4 จำนวนเงินที่พิจารณาสำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  

 

รายได้จากการประกันภัยและกำไรจากการให้บริการตามสัญญาโดยวิธีการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน

วิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทใช้ในการปฏิบัติวิธีการปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง และวิธีมูลค่า

ยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนแปลงนั้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ X.X.X 

 

บริษัทแยกแสดงตารางด้านล่างสำหรับ สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

ที่ออก และ สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 
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สัญญาใหมแ่ละ

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการ

ปรับปรุง

ย้อนหลังในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการ

ปรับย้อนหลัง

แบบดัดแปลงใน

การปฏบิัติในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีมลูค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

รวม 

รายได้จากการประกันภัย      

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 1 มกราคม         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน 

   จากการให้บริการ 
     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต       

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการให้บริการ 

   ตามสัญญา 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับที่ 

   เกีย่วขอ้งกับการบริการในอนาคต 
    

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

  



 

4.1.4 จำนวนเงินที่พิจารณาสำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 17 (ต่อ) 

 

สำหรับส ัญญาประก ันภ ัยท ี ่ม ีล ักษณะการร ่วมร ับผลประโยชน์โดยตรง  ให ้บร ิษ ัทแสดง 

การเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม สำหรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับกลุ่มสัญญาที่บริษัทใช้วิธีการปรับย้อนหลังแบบ

ดัดแปลง หรือวิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วงการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 17  
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จำนวนที่กำหนด  

ณ การปฏบิัติในชว่ง

เปลี่ยนผ่าน 

จำนวนหลังการ

ปฏิบตัิในช่วงเปลีย่น

ผ่าน 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสำรองมูลค่ายุติธรรม 
  

  

กำไรสุทธิจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร 

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

  

ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร 

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงจัดประเภทใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการ 

   จำหนา่ย 
  

  

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 
  

  

ยอดคงเหลือปลายงวดสำรองมูลคา่ยุตธิรรม       

อ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 88(ข) หรือ 89(ข) 

88 ในกรณีที่ไม่ได้นำย่อหน้า 89 มาถือปฏิบัติ กิจการต้องเลือกนโยบายการบัญชีระหว่าง 

(ก)  การรวมรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสำหรับรอบระยะเวลาในกำไรหรือขาดทุน หรือ  

(ข)  การแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสำหรับรอบระยะเวลา เพื่อรวมในกำไรหรือขาดทุนสำหรับจำนวนเงินที่พิจารณา

โดยใช้การปันส่วนอย่างเป็นระบบของรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยที่คาดการณ์ทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลาของกลุ่มของสัญญา

ประกันภัยโดยถือปฏิบัติตามย่อหน้า ข130–ข133 

89 สำหรับสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง ที่กิจการถือรายการอ้างอิง กิจการต้องเลือกนโยบายการบัญชีระหว่าง: 

(ก)  รวมรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสำหรับรอบระยะเวลาในกำไรหรือขาดทุน; หรือ  

(ข)  แยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสำหรับรอบระยะเวลา เพื่อรวมในกำไรหรือขาดทุนสำหรับจำนวนที่ขจัดการจับคู่

อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีกับรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รวมในกำไรหรือขาดทุนของรายการอ้างอิงที่ถือไว้โดยถือปฏิบัติตามย่อหน้า ข134–ข136 

ตัวอย่าง 

สำหรับกลุ่มสัญญาที่กิจการใช้วิธีการปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (modified retrospective approach) หรือวิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วงเปลี่ยนแปลง

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 และที่กิจการนำทางเลือกในงบกำไรเบ็ดเสร็จอื่นมาถือปฏิบัติตาม IFRS 17 (88) (ข) หรือ IFRS 17 

(89) (ข) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินในทุนสำรองมูลค่ายุติธรรมภายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกกำหนดเมื่อเริ่มการ

เปลี่ยนแปลง และคงอยู่ในรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุดเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ ยวข้องกับ

กลุ่มสัญญาดังกล่าว กิจการต้องทำการกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวดสำหรับจำนวนเงินสะสมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การกระทบ

ยอดสะสมของทุนสำรองมูลค่ายุติธรรมภายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุดเบ็ดเสร็จ

อื่นของกลุ่มสัญญาที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง กิจการสามารถถือปฏิบัติวิ ธีการปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง หรือวิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วง

เปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ดังที่แสดงในตาราง  



 

4.1.5   การกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

ให้บริษัทแสดงการกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับ
รายการที่รับรู้ก่อนการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องจากต้นรอบระยะเวลาไปปลาย
รอบระยะเวลาโดยแยกแสดงรายการกระทบยอดจากรายการค่าเผื่อการด้อยค่าและการกลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่าและแสดงการวิเคราะห์การคาดการณ์การรับรู้สินทรัพย์จากกระแสเงิน
สดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยที่เหลืออยู่ ณ วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานในกำไรหรือ
ขาดทุน 

 

การคาดการณ์การรับรู้สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

 

 

 

  สัญญาประกันภัยที่ออก 25X1 25X0 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดทีท่ำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั   

กระแสเงินสดที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ระหว่างรอบระยะเวลา   

จำนวนเงินที่เกิดจากการเลิกรับรู้ ณ วันที่มีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของกลุ่มของ 

     สัญญาประกันภัย 
  

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลา   

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในรอบระยะเวลาก่อน   

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึง่การประกันภัย   

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสมสุทธิจากการกลบัรายการที่รับรู้ ณ วันที ่31 ธันวาคม   

  จำนวนปีที่คาดว่าจะเลิกรับรู้รายการ 1 2 3 รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0     



 

4.1.6   การเปิดเผยเพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 

 

หากกิจการเลือกที่จะไม่ปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญาสำหรับบางการเปลี่ยนแปลงใน

กระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา บริษัทต้องเปิดเผยผลกระทบของทางเลือกดังกล่าวต่อ

การปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญาสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน สำหรับสัญญาที่มี

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 

 

สำหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง หากกิจการเปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งแยก

จำนวน รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย ระหว่างกำไรหรือขาดทุนและกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรอบระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีเกิดขึ้น 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) เหตุผลว่าทำไมกิจการจำเป็นต้องเปลี่ยนเกณฑ์ในการแบ่งแยก 

(ข) จำนวนเงินของรายการปรับปรุงในแต่ละรายการในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ และ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

5.  ประเภท ค – สัญญาที่วัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย และไม่วัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ย

ประกันภัย  

 

5.1 ประเภท ค – สัญญาประกันภัยที่ออก  

 

5.1.1  การกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดข้ึนแล้ว  

 
25X1:25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุม่

สัญญาที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบักลุ่มสญัญา

ภายใต้วิธีการปันส่วนเบีย้

ประกันภัย 

รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่

เป็นส่วน

ขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบันของ

กระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยงทาง

การเงิน 

 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สิน 

   จากสัญญาประกันภัย 
     

  

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย ์

   จากสัญญาประกันภัย 
     

  

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม             

รายได้จากการประกันภัย             

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั 
     

  

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและ 

   ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
     

  

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป และวธิกีารปันสว่นเบี้ยประกนัภยั 
โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี้สนิส าหรบัความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และหนี้สนิส าหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ (ขอ้ 5.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 5.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นปี (ขอ้ 5.1.3) 
- จ านวนเงนิทีพ่จิารณาส าหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นผ่านตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่17 (ขอ้ 5.1.4) 
- การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่การประกนัภยั (ขอ้ 5.1.5) 



 

 
25X1:25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุม่

สัญญาที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบักลุ่มสญัญา

ภายใต้วิธีการปันส่วนเบีย้

ประกันภัย 

รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่

เป็นส่วน

ขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบันของ

กระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยงทาง

การเงิน 

 

รายการสินทรัพย์กระแสเงินสดรับรู้ 

   ลว่งหน้าอื่นๆที่เลิกรับรู้ ณ วันรับรู ้

   รายการเมื่อเริ่มแรก       

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการใน    

   อดีต – การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด 

   เพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที ่

   เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหม 

   ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว       

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 

   และการกลับรายการของผลขาดทุน        

การตัดจำหนา่ยกระแสเงินสด 

   ที่ทำให้ได้มาซ่ึงการประกันภัย       

ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภยั             

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั       

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญา 

   ประกันภยัที่ออก       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]       

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ใน กำไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จ       

องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ       

กระแสเงินสด       

เบี้ยประกันภัยรับ       

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที ่

   เกีย่วขอ้งโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว       

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซ่ึงการประกันภยั       

กระแสเงินสดรวม       

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม       

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สิน 

      จากสัญญาประกันภยั       

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย ์       



 

 
25X1:25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่

เหลืออยู่ 

หนี้สินสำหรับค่า

สินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุม่

สัญญาที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ย

ประกันภัย 

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบักลุ่มสญัญา

ภายใต้วิธีการปันส่วนเบีย้

ประกันภัย 

รวม 

ไม่รวม

องค์ประกอบที่

เป็นส่วน

ขาดทุน 

องค์ประกอบที่

เป็นส่วน

ขาดทุน 

มูลค่า

ปัจจุบันของ

กระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุง

ความเสี่ยง

สำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยงทาง

การเงิน 

 

      จากสัญญาประกันภยั 

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม       
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 



 

5.1.2   กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัย 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
25X1:25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม       

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน     

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน 

   จากการให้บริการ 
     

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ 

   ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
     

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบรกิาร 

   ประกันภยั 
        

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
     

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการที่ส่งผลต่อสัญญาที่สร้างภาระและ 

   การกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับที่ 

   เกีย่วขอ้งกับการบริการในอนาคต 
    

          

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต      

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ 

   เกีย่วขอ้งกับหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

        

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับที่ 

   เกีย่วขอ้งกับการบริการในอดีต 
    

     

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภยั      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก      

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]     

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ         

กระแสเงินสด      



 

 
25X1:25X0 

สัญญาประกันภยัที่ออก มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

เบี้ยประกันภัยรับ      

ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ยที่เกีย่วข้องโดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้ว      

กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกนัภัย      

กระแสเงินสดรวม         

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม         

   ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

   ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัย     

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม     
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 

 



 

5.1.3  ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในปี 

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
25X1:25X0 

 สัญญาประกันภัยที่ออก สัญญาที่ออก สัญญาที่ได้มา 
 

 
ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

ไม่ใช่สัญญาที่

สร้างภาระ

เมื่อเริ่มแรก 

สัญญาที่สร้าง

ภาระเมื่อ

เริ่มแรก 

รวม 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 
     

   - กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย      

- กระแสเงินสดที่ไม่รวมกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มา 

      ซ่ึงการประกันภยั 
      

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียง 

   ทางการเงิน 
      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา       

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[4]      

หนี้สินจากสัญญาประกันภยัที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา 

   ที่รบัรู้ในรอบระยะเวลา           
[4]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น สินทรัพย์กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย และการเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 

 



 

5.1.4 จำนวนเงินที่พิจารณาสำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 17 

 
25X1 : 25X0 

  สัญญาประกันภัยที่ออก สัญญาใหมแ่ละ

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการ

ปรับปรุงย้อนหลัง

ในการปฏบิัติ

ในช่วงเปลีย่นผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการปรบั

ย้อนหลังแบบ

ดัดแปลงในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีมลูค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

รวม 

รายได้จากการประกันภัย      

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 1 มกราคม         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือ 

   ขาดทุนจากการให้บริการ 
     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัที่ได้รับที่ 

   เกีย่วขอ้งกับการบริการในอนาคต 
    

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

 

 

 

 

  



 

5.1.5   การกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

ให้บริษัทแสดงการกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับ
รายการที่รับรู้ก่อนการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องจากต้นรอบระยะเวลาไปปลาย
รอบระยะเวลาโดยแยกแสดงรายการกระทบยอดจากรายการค่าเผื่อการด้อยค่าและการกลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่า และแสดงการวิเคราะห์การคาดการณ์การรับรู้สินทรัพย์จากกระแสเงิน
สดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยที่เหลืออยู่ ณ วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานในกำไรหรือขาดทุน 

 

การคาดการณ์การรับรู้สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

 
 

 

 

  สัญญาประกันภัยที่ออก 25X1 25X0 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดทีท่ำให้ได้มาซึ่งการประกันภยั   

กระแสเงินสดที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ระหว่างรอบระยะเวลา   

จำนวนเงินที่เกิดจากการเลิกรับรู้ ณ วันที่มีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของกลุ่มของ 

     สัญญาประกันภัย 
  

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลา   

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในรอบระยะเวลาก่อน   

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึง่การประกันภัย   

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสมสุทธิจากการกลบัรายการที่รับรู้ ณ วันที ่31 ธันวาคม   

  จำนวนปีที่คาดว่าจะเลิกรับรู้รายการ 1 2 3 รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0     



 

5.2 ประเภท – ค สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 กระทบยอดความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว  
  

25X1:25X0 
 

  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุม่สัญญาภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

สัญญาประกันภยัต่อที่ถือไว้ ความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

ค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบั

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์ตามสัญญาประกันภัยต่อ  
    

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภัยตอ่  
    

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม  
    

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  
    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ  
    

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องโดยตรง  
    

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นแล้ว  
    

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการใหบ้ริการในอดีต –  

   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตาม 

   สัญญาของค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 

   ที่เกิดขึ้นแล้ว 

 

 

    

รายได้ ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิง 

   ที่สร้างภาระ 

     

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 

   นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้ 

   เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

     

วตัถุประสงคเ์พือ่แสดงขอ้มูลในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที ่96 
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัต่อทีถ่อืไวท้ีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทัว่ไป และวธิกีารปันสว่นเบี้ย
ประกนัภยั  โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดความคุม้ครองทีเ่หลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้ (ขอ้ 5.2.1) 
- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ (ขอ้ 5.2.2) 
- ผลกระทบของสญัญาทีร่บัรูใ้นปี (ขอ้ 5.2.3) 
- จ านวนเงนิทีพ่จิารณาส าหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นผ่านตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่17 (ขอ้ 5.2.4) 



 

 
25X1:25X0 

 
  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกลุม่สัญญาภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

สัญญาประกันภยัต่อที่ถือไว้ ความคุ้มครอง

ที่เหลืออยู่ 

ค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นแล้วสำหรบั

กลุ่มสัญญาที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้วิธีการปัน

ส่วนเบี้ยประกันภัย 

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

รวม 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

ของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 

     

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั 
     

ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover)  

   สำหรับสัญญาประกันภยัต่อที่ถอื 

 

 

    

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  
   

  

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ 

   ถอืไว ้  
   

  

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[3]      

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน  
   

  

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ          

กระแสเงินสด  
   

  

เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และ 

   ค่าใช้จา่ยที่เกีย่วข้องโดยตรงอื่น ๆ 

 

 

    

รับคืนจากการประกันภัยต่อ  
   

  

กระแสเงินสดรวม  
   

  

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม      

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์สัญญาประกันภยัต่อ          

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินตามสัญญาประกันภัยต่อ  
   

  

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม          
[3]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 



 

5.2.2   กระทบยอดการวัดมูลค่าองค์ประกอบของยอดคงเหลือในสัญญาประกันภัยต่อ 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 

 
25X1 : 25X0 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ      

ยอดคงเหลือต้นงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ่ 
 

       

ยอดสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม        

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน      

การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ 

   ความเส่ียงทางการเงินสำหรับความเส่ียงที่สิ้นสุดแล้ว 
  

 
  

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนที ่

   เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยตอ่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   โดยตรง 

    
 

  

         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
  

 
  

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา      

การปรับปรุงกำไรจากการใหบ้ริการตามสัญญาสำหรับรายได้ ณ  

   วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
  

 
 

การกลับรายการขององค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนนอกเหนือจากการ 

   เปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญา 

   ประกันภัยต่อที่ีถือไว้ 

  
 

 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของสัญญา 

   ประกันภัยต่อที่ถือไว้จากสัญญาที่อ้างอิงที่สร้างภาระ 
  

 
 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในงวดที่เกีย่วข้องกับการบริการในอนาคต 
  

 
 

     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอดีต     

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบับริการในอดีต – การเปลี่ยนแปลงใน 

   กระแสเงินสดที่ทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาของค่าสินไหมทดแทนรับคืน 

   จากการประกันภยัต่อที่เกิดขึ้นแลว้ 

    

 

  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก 

   สัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น 
  

 
 



 

 
25X1 : 25X0 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรับปรุงความ

เสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงิน 

กำไรจากการ

ให้บริการตาม

สัญญา 

รวม 

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ย 

   จากการเอาประกันภยัต่อในงวดที่เกีย่วข้องกับการบริการในอดีต 
  

 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงของผู้รับประกันภยั 

 
    

ต้นทุนความคุ้มครองย้อนหลัง (Cost of retroactive cover) สำหรับ 

   สัญญาประกันภัยตอ่ที่ถือ 
  

 
 

     

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ     

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ือ     

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ     

กระแสเงินสด     

เบี้ยประกันภัยจา่ยสุทธิ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงอื่น ๆ     

รับคืนจากการประกันภัยต่อ     

กระแสเงินสดรวม     

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม     

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ     

ยอดคงเหลือปลายงวดหนี้สินจากสัญญาประกันภยัต่อ     

ยอดสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม     

 



 

5.2.3 ผลกระทบของสัญญาที่รับรู้ในปี  

 

โดยรายการที่แสดงด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

 
 

25X1:25X0 

สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ สัญญาประกันภยัที่ไม่มีกำไร

สุทธิ 

สัญญาประกันภยัที่มีกำไร

สุทธิ 

รวม 

 
สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

สัญญาที่ซื้อ สัญญาที่

ได้มา 

 

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต       

ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต       

ค่าปรับปรุงความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน       

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา           

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ[5]      

[5]หมายเหตุ: ตัวอยา่งเช่น การเลิกรับรู้ของกระแสเงินสดที่รับรู้ล่วงหน้าอื่นๆ 
 



 

5.2.4 จำนวนเงินที่พิจารณาสำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 17  

 

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาด้วยวิธีการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน  

 

 
25X1:25X0 

   สญัญาประกันต่อที่ถือไว ้ สัญญาใหมแ่ละ

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการ

ปรับปรุงย้อนหลัง

ในการปฏบิัติในชว่ง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีการปรบั

ย้อนหลังแบบ

ดัดแปลงในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

สัญญาที่วัดมูลค่า

ภายใต้วิธีมลูค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปลี่ยนผ่าน 

รวม 

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 1 มกราคม         

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในปัจจุบัน      

กำไรจากการให้บริการตามสัญญาที่รับรูใ้นกำไรหรือขาดทุน 

   จากการให้บริการ 
     

การเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต      

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการซ่ึงปรับปรุงกำไรจากการ 

   ให้บรกิารตามสัญญา 
     

สัญญาที่รับรู้เริ่มแรกในรอบระยะเวลา         

ค่าปรับปรุงตามประสบการณ์ – ที่เกิดจากเบี้ยประกันภยัจา่ยจากการ 

   เอาประกันภัยต่อในงวดที่เกีย่วข้องกบัการบริการในอนาคต 
    

      

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถอืไว้         

จำนวนเงินรวมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

กำไรจากการใหบ้ริการตามสญัญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

 

 

 



 

5.3   พัฒนาการค่าสินไหมทดแทน 

 

5.3.1 พัฒนาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 

 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเปรียบเทียบกับประมาณการของจำนวนเงินก่อนการคิดลดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ตามตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

ก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 

 

 
ปีรับประกันภัย/ปีอุบตัิเหตุ* 

 

 
25X0-4 25X0-3 25X0-2 25X0-1 25X0 25X1 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
       

 (ก่อนการประกันภัยตอ่, ไม่คิดลด) 
       

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 
       

หนึ่งปีถัดไป 
       

สองปีถัดไป 
       

สามปีถัดไป 
       

สี่ปีถัดไป 
       

ห้าปีถัดไป 
       

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม และ ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งโดยตรงอื่น ๆ               

รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสะสม – ปอีุบัติเหตุ 25X0-4 ถึง 25X1 
       

รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสะสม – กอ่นปีอุบัติเหตุ  
       

ปรับปรุงอัตราคิดลด 
       

ปรับปรุงค่าความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน 
       

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว                



 

5.3.2 พัฒนาการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเปรียบเทียบกับประมาณการของจำนวนเงินก่อนการคิดลดของค่าสินไหมตามตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ ว ันที่  

31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 

 
ปีรับประกันภัย/ปีอุบตัิเหตุ* 

 

 
25X0-4 25X0-3 25X0-2 25X0-1 25X0 25X1 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสุทธ ิ
       

 (ประกันภัยต่อสุทธิ, ไม่คิดลด) 
       

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 
       

หนึ่งปีถัดไป 
       

สองปีถัดไป 
       

สามปีถัดไป 
       

สี่ปีถัดไป 
       

ห้าปีถัดไป 
       

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม และ ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งโดยตรงอื่น ๆ               

รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสะสม – ปอีุบัติเหตุ 25X0-4 ถึง 25X1 
       

รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสะสม – กอ่นปีอุบัติเหต ุ
       

ปรับปรุงอัตราคิดลด 
       

ปรับปรุงค่าความเส่ียงสำหรับความเส่ียงที่ไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน 
       

หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วสุทธ ิ               
 

อ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ย่อหน้าที่ 130 

กิจการต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้ประมาณการไว้ของจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ได้คิดลด (กล่าวคือ พัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน) การเปิดเผยเกี่ยวกับพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนต้องเริ่มจากรอบระยะเวลาแรกสุดที่มคี่า

สินไหมทดแทนที่มีสาระสำคัญเกิดขึ้น ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินและจังหวะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่การเปิดเผยไม่จำเป็นต้องย้อนไปนานเกินกว่า 10 ปีก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไม่ต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของสินไหมทดแทนที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินและจังหวะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ โดยปกติจะยุติภายใน 1 ปี กิจการต้องกระทบยอดการเปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาการของสินไหมทดแทนกับมูลค่าตามบัญชี

แบบรวบยอดของกลุ่มสัญญาประกันภัย ซึ่งกิจการเปิดเผยตามย่อหน้า 100.3 

*สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนตามปีรับประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองการรวมกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ออกห่า งกันไม่เกิน 1 ปี (Annual cohort) ทั้งนี้บริษัทสามารถเลือกเปิดเผยตามปีอุบัติเหตุกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยตามปีรับ

ประกันภัยได้ 



 
6. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 

ให้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชี ดังนี้  
25X1:25X0 

 เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กำไรหรือขาดทุน 

เครื่องมือทาง

การเงินที่กำหนด 

ให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกำไรหรือ

ขาดทุน 

เงินลงทุนในตรา

สารหน้ีที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนในตรา

สารทุนที่กำหนด 

ให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจำหนา่ย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - xxx xxx 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ xxx xxx xxx - xxx xxx 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน xxx - - xxx - xxx 

สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx - - - - xxx 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ - xxx - - xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - xxx xxx 

หนี้สินจากสัญญาลงทุน - - - - xxx xxx 

หนี้สินอนุพันธ ์ xxx - - - - xxx 

หนี้สินทางการเงินอื่น - xxx - - xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

       

สินทรัพย์อ้างอิง [1] xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

เงินลงทุนอ่ืน xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

       

 
[1] อ้างอิงตาม IFRS 17 (111-113) 

สำหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง กิจการต้องอธบิายสว่นประกอบของรายการอ้างอิงและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง 



 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินตามประเภทผลิตภัณฑ์แสดงตามรายการด้านล่าง 

 

   
25X1:25X0  

31 ธันวาคม 25X1 

มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์

โดยตรง[1]  
อ่ืน ๆ รวม 

สินทรัพย์อ้างอิง 
  

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน    

สินทรัพย์อนุพันธ ์    

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ    

อื่น ๆ    

รวม 
  

  

เงินลงทุนอ่ืน 
  

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้
  

  

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 
  

  

สินทรัพย์อนุพันธ ์
  

  

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ    

อื่น ๆ    

รวม 
  

  

 
[1] อ้างอิงตาม IFRS 17 (111-113) 

สำหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง กิจการต้องอธบิายสว่นประกอบของรายการอ้างอิงและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของรายการ

อ้างอิง 

 



 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ดังนี้ 

           25X1              25X0 

เงินสด           XXX     XXX 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน      XXX     XXX 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา       

  และบัตรเงินฝากธนาคาร        XXX     XXX 

บัตรเงินฝากสถาบันการเงินอ่ืน        XXX     XXX 

เงินลงทุนระยะสั้น          XXX     XXX 

รวม            XXX     XXX 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น      XXX     XXX 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-สุทธิ       XXX     XXX 

 

8. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ 

 

ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 25X1 25X0 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือ 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอื่น 

    

 



 

 25X1 25X0 

 ราคาทุนตัดจำหน่าย ราคาทุนตัดจำหน่าย 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

   ตัดจำหน่าย 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด 

    เกินกว่า 3 เดือน 

    

อื่น ๆ      

รวม     

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจำหน่าย     

 
 25X1 25X0 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

 

ตราสารหน้ีที่กำหนดให้วัดมูลค่ายตุิธรรม 

   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

ตราสารหนี้ต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

    

รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหน้ี     

 

หากบริษัทประกันภัยมีตราสารหนี้ที ่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

 



 

นอกจากนี้ให้บริษัทวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
 

มูลค่ายุตธิรรม ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ใน
กำไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืน 
ตราสารหน้ีที่วัดด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2)       XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX 

รวม XXX XXX 

 

 มูลค่าตามบญัชี

ขั้นต้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น 

มูลค่าตามบญัช ี

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยราคาทุนตดัจำหนา่ย     
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต 

(Stage 1) 
XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียงด้าน 
   เครดิต (Stage 2)       

XXX XXX XXX 

ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 

 

9. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 

 
 25X1 25X0 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนในประเทศ     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือ 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

    

ตราสารทุนในประเทศ     

ตราสารทุนต่างประเทศ     

อื่น ๆ     

รวมตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือ 

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

    

รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน     

 



 

นอกจากนี้ สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้

เปิดเผยเหตุผลในการจัดประเภทตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งเหตุผลในการถือครองตราสารทุนดังกล่าว และหากมีการเลิกรับรู้เงินลงทุนดังกล่าวออกจากบัญชี 

ให้เปิดเผยรายละเอียด ดังนี้  

 

          25X1 : 25X0 

 มูลค่ายุตธิรรม เงินปันผลรับระหว่างป ี

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

…………………….… xxx xxx 

…………………….… xxx xxx 

…………………….… xxx xxx 

รวม xxx xxx 

 

25X1 : 25X0 

 

  

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่มีการ

เลิกรับรู้รายการ 

เงินปันผลรับ กำไรหรือ

ขาดทุนสะสม

จากการเลิกรับรู้

รายการ 

เหตุผลในการ

เลิกรับรู้รายการ 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกเลิกรับรูร้ายการออกจาก

บัญชี: 

    

…………………….… xxx xxx xxx … 

…………………….… xxx xxx xxx … 

…………………….… xxx xxx xxx … 

รวม xxx xxx xxx  

 

ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่นำไปวางเป็นหลักประกัน ให้เปิดเผยจำนวน

หลักทรัพย์และมูลค่าของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทที่นำไปประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย 

 



 

10. อนุพันธ์ 

 

ให้แสดงตารางยอดรวมสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ถูกแยกออกจากสัญญาหลักในกรณี

ที่เข้าเงื่อนไขตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง โดยในแต่

ละหัวข้อของวัตถุประสงค์ในการใช้ ให้แสดงตารางดังต่อไปนี้แสดงเปรียบเทียบปี 25X1 และ 25X0 พร้อม

ทั้งอธิบายโดยย่อถึงลักษณะการใช้ 

 
อนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชปี้องกันความเส่ียงมาปฏิบัติใช้      

ประเภทสัญญาและ

วัตถุประสงค ์

 
จำนวนเงิน

ตามสญัญา 

 มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา กำไร (ขาดทุน) จาก

มูลค่ายุตธิรรมของ

อนุพันธ์ 
จำนวนสัญญา 

 
สินทรัพย์ 

 
หนี้สิน 

        

        

        

        

 
อนุพันธ์ที่นำการบัญชปี้องกันความเส่ียงมาปฏิบัติใช้      

ประเภทสัญญาและ

วัตถุประสงค ์

 
จำนวนเงิน

ตามสญัญา 

 มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา กำไร (ขาดทุน) จาก

มูลค่ายุตธิรรมของ

อนุพันธ์ 
จำนวนสัญญา 

 
สินทรัพย์ 

 
หนี้สิน 

        

        

        

        



 

11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมจากสัญญาประกันภัย (Policy Loan)) 

 

ให้เปิดเผยรายการเงินลงทุนในเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและดอกเบี้ย

ค้างรับเปรียบเทียบ 2 ปี อย่างน้อย ดังนี้  
25X1 : 25X0 

การจัดชั้น 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรบั 

รวม ทรัพย์สินจำนอง 

เป็นประกัน 

หลักทรัพย ์

เป็นประกัน 

อ่ืน ๆ 

เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิต (Stage 3) 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น xxx xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

25X1 : 25X0 

การจัดชั้น 

ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

รวม 

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ซื้อ 

ดอกผลเช่าซื้อ 

รอการตัดบัญช ี

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ซื้อ 

คงเหลือ 

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ 

ระยะยาว 

รายไดด้อกเบี้ย 

ที่ยังไม่ได้รบั 

จากสัญญาเชา่ 

ระยะยาว 

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชา่ 

ระยะยาว 

คงเหลือ 

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความ 

เส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญของความ 

เส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิต (Stage 3) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือ 

หรือได้มา 

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 

รวมลูกหนี้-สุทธ ิ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย 

ค้างรับ ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ  

และลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สิน 

แบบลิสซ่ิง - สุทธ ิ

      xxx 

 
สำหรับเงินให้กู้ยืมประเภทอื่น เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
วงเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินให้กู้ยืมค้างชำระของเงินให้กู้ยืม เป็นต้น 
 
หากบริษัทมีเงินให้กู้ยืมที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนให้เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี และ

มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 



 

12. อนุพันธ์ที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ 

 
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้อธิบายโดยย่อถึงกลยุทธ์และวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งบริษัทประกันภัยถือ
ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (hedging instruments) 
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged Items) วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่าง
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของการ
ป้องกันความเสี่ยง วิธีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอื่น ๆ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

13. การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
หากบริษัทมีรายการเกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกรับรู้รายการออกจากบัญชี เช่น 
-  สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยไม่เลิกรับรู้ทั้งจำนวน 

-  สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนโดยเลิกรับรู้ทั้งจำนวนแต่ยังมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์เหล่านั้น  

ให้เปิดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำหนด 

 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

 
ให้เปิดเผยเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 



 

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 
ใหเ้ปิดเผยรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเปรียบเทียบ 2 ปี 
 

   25X1 : 25X0    

ชื่อโครงการ / รายการ   ราคาทุน  มูลค่ายุตธิรรม   

       

       

รวม       

   

และเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

-  จำนวนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับ 

(1)  รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) ที่เกิดจาก

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับรอบระยะเวลา 

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) ที่เกิดจาก

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับรอบระยะเวลา 

-  จำนวนเงินและข้อจำกัดที่มีในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หรือจำนวนเงินที่ได้รับจากรายได้

และจากการจำหน่าย 

-  ข้อตกลงที่สำคัญในการซื้อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

-  การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันต้นรอบระยะเวลากับ

วันสิ้นรอบระยะเวลา  โดยแสดงถึงรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ กับส่วนเพิ่มที่เกิดจากการรวมรายจ่าย

เข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

(2)  ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการรวมกิจการ 

(3)  สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นทรัพย์สินรอการขาย 

(4)  กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

(5)  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

(6)  การโอนไปหรือโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 

(7)  การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 

 



 

กรณีที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ และมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงไว้ด้วย 

 

16. ทรัพย์สินรอการขาย 

 

ให้เปิดเผยรายละเอียดของทรัพย์สินรอการขายเปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้ 

 
 25X1 : 25X0 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอดปลายงวด 

1. ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้ 
1.1 อสังหาริมทรัพย ์
1.2 สังหาริมทรัพย ์
   รวม 

2. อื่น ๆ* 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

รวมทรัพย์สินรอการขาย - สุทธ ิ

 

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 

* กรณีสินทรัพย์ที่เลิกใช้งานไม่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องแสดงรายการ 

 

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ให้แสดงรายละเอียดตามประเภทของสินทรัพย์ เปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้ 



 

       25X1 :  25X0          

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม  ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

 ยอด 

ต้นงวด 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอด 

ปลาย 

งวด 

 ยอด 

ต้นงวด 

ค่าเสื่อม 

ราคา 

จำหน่าย ยอด 

ปลาย 

งวด 

 ยอด 

ต้นงวด 

ค่าเสื่อม 

ราคา 

จำหน่าย ยอด 

ปลาย 

งวด 

 ที่ดิน อาคาร 

และ อุปกรณ ์

สุทธิ 

ต้นงวด 

ที่ดิน อาคาร 

และ อุปกรณ ์

สุทธิ 

ปลายงวด 

ที่ดิน 

ราคาทุนเดิม 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 

ส่วนที่ตีราคาลดลง 

อาคาร 

ราคาทุนเดิม 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 

ส่วนที่ตีราคาลดลง 

อุปกรณ์ 

สินทรัพย์เลิกใช้งาน 

อื่น ๆ 

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 จำน วนและข้อจำกัดในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน และราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแต่ยังใช้งานอยู่ รวมทั้ง

ให้ระบุปีที่ตีราคาของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการตีราคาด้วย 

กรณีของที ่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น ซึ ่งบริษัทมิได้ใช้เพื ่อดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานแล้ว แต่ไม่เข้าเงื ่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที ่ถือไว้  

เพ่ือขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ให้บริษัทเปิดเผยรายการสินทรัพย์เลิกใช้งานแยกตามแต่ละประเภทของสินทรัพย์ด้วย 



 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
18.1 ค่าความนิยม  

ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งค่าความนิยม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 

18.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
ให้แสดงรายละเอียดตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  โดยแสดงต้นทุน และค่าตัดจำหน่ายสะสม รวมทั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เปรียบเทียบ 2 ปี ดังนี้   

             25X1 : 25X0 
 ราคาทุน  ค่าตัดจำหน่ายสะสม  ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
 ยอด 

ต้นงวด 
เพิ่มขึ้น ยอด 

ปลายงวด 
 ยอด 

ต้นงวด 
ค่าตัด

จำหน่าย 
ยอด 
ปลาย 
งวด 

 ยอดต้น
งวด 

ขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ระหว่างป ี

ยอด 
ปลาย 
งวด 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สุทธิต้นงวด 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สุทธิ 

ปลายงวด 
เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ 
   ....................... 
   ....................... 
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 
มูลค่าปัจจุบันของธุรกิจทีย่ังมีผลบังคับ 
   ....................... 
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 
 

สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจหรือกลุ่มสัญญาประกันภัยให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว    



 

19. สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

ให้เปิดเผยส่วนประกอบของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกำหนด 

 

20. การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

21. หนี้สินจากสัญญาลงทุน 

 

ให้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาลงทุน ดังนี้ 

 
 25X1 25X0 

1 มกราคม   
รับฝากในรอบระยะเวลา 

ถอนออกในรอบระยะเวลา 
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 
รายได้จากการลงทุน 
ผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
อื่น ๆ 
31 ธันวาคม  

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 



 

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

 

ให้เปิดเผยรายละเอียดตามประเภทหนี้สิน ดังนี้ 

 

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 
 25X1 25X0 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร XXX XXX 

เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น XXX XXX 

เงินกู้ยืมจากการทำธุรกรรมซ้ือหรือขายหลักทรัพย์   

   โดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน (repo) XXX XXX 

      รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม XXX XXX 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระเกินหนึ่งปี 

 
 25X1 25X0 

เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น XXX XXX 

เงินกู้ยืมจากการทำธุรกรรมซ้ือหรือขายหลักทรัพย์   

   โดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน (repo) XXX XXX 

รวมเงินกู้ยืม XXX XXX 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมทั้งสิ้น XXX XXX 

 

นอกจากนี้ ให้เปิดเผย 

(1) ประเภทและราคาตามบัญชีของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
(2) เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม 
(3) วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 
(4) อัตราดอกเบี้ยของยอดคงค้างโดยให้แสดงเป็นชว่งของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแต่ละประเภท 

 



 

23. หนี้สินทางการเงินอื่น 

หากบริษัทมีรายการหนี้สินทางการเงินที่นอกเหนือจากหนี้สินอนุพันธ์ให้เปิดเผยหนี้สินทางการเงินอื่นเหล่านั้น
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 25X1 25X0 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า     
ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้     
ภาระการส่งคืนหลักทรัพย์ – ตราสารทนุ     
อื่น ๆ     
รวม     

 
 25X1 25X0 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

หนี้สินทางการเงินที่กำหนดใหว้ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ

ความเส่ียงด้านเครดิตเข้างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

    

เงินกู้ยืม     

อื่น ๆ     

รวม     

 
 25X1 25X0 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

หนี้สินทางการเงินที่กำหนดใหว้ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ

ความเส่ียงด้านเครดิตเข้างบกำไรขาดทุน 

    

เงินกู้ยืม     

อื่น ๆ     

รวม     

 

 

 

 

 



 

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ให้เปิดเผยข้อมูลโครงการผลประโยชน์พนักงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรอง
ทั่วไป สำหรับภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ให้เปิดเผยจำนวนค่าใช้จ่าย และกระทบ
ยอดการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ค้างจ่าย อย่างน้อย ดังนี้ 
 25X1 25X0 

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้   

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน   
ต้นทุนบริการในอดีต 

ต้นทุนดอกเบี้ย 
หัก ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพยโ์ครงการ 

รวมค่าใช้จ่าย 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 25X1 25X0 

ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ทีก่ำหนดไว้   

มูลค่าปัจจุบันสุทธขิองภาระผกูพัน      
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 
 
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

   ประกันภยัที่ยังไม่รับรู้ 

หัก ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้       

รวมภาระผกูพัน 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

 

XXX 

(XXX) 

XXX 
 

 25X1 25X0 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจบุันของภาระผูกพัน   

1 มกราคม 
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 
ต้นทุนบริการในอดีต 
ต้นทุนดอกเบี้ย 
เงินสมทบโครงการจากพนักงาน 

หัก ผลประโยชน์โครงการจา่ย 

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

   ประกันภยั 

31 ธันวาคม 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

 25X1 25X0 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการ   

1 มกราคม 
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 
เงินสมทบโครงการจากบริษัทประกันภัย 

เงินสมทบโครงการจากพนักงาน 

หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

31 ธันวาคม     

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

 



 

สมมติฐานที่สำคัญของหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเปรียบเทียบ 2 ปี และผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการ

ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 

 

25. ประมาณการหนี้สิน 

 

ให้เปิดเผยประมาณการหนี้สินอื่น ๆ นอกจากภาระหนี้สินที่มีต่อผู้เอาประกันภัยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

26. เครื่องมือทางการเงินแบบผสมซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการ 

 

ในกรณีที่กิจการออกเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้วยส่วนของหนี้สินและทุน และเครื่องมือทางการเงิน

นั้นประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซึ่งมูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน  (เช่น ตรา

สารหนี้แปลงสภาพที่ให้สิทธิผู ้ออกในการเรียกคืนก่อนครบกำหนด ) กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของ

เครื่องมือดงักล่าวด้วยตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 



 

27. การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 

หากมีการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดดังนี้  

 
25X1 : 25X0 

 มูลค่าขั้นต้น 

มูลค่าที่

นำมาหัก

กลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าสุทธ ิ

ที่แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าที่ไม่ได้นำมาหักกลบ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าสุทธ ิ

มูลค่าหักกลบ

ตามสญัญา 

ที่ไม่เข้า

เงื่อนไขตาม

มาตรฐาน

การบัญช ี

มูลค่า

หลักประกัน 

ทางการเงิน 

ที่เกี่ยวข้อง 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

-  ธุรกรรมซ้ือหลักทรัพยโ์ดยมี

สัญญาว่าจะขายคืน/ธุรกรรมยืม

หลักทรัพย ์

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

-  สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

-  อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน       

-  ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมี

สัญญาว่าจะซ้ือคืน/ธุรกรรม

ให้ยืมหลักทรัพย ์

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

-  หนี้สินอนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

-  อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 

ให้เปิดเผยคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ที่ได้รับรู้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาหักกลบที่มีผลบังคับใช้ และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดเผย

ของรายการที่ไม่ได้นำมาหักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

นอกจากนี้ ให้กระทบยอดมูลค่าสุทธิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดังนี้ 



 

25X1 : 25X0 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่าสุทธิที่

แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน 

รายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุ

ประกอบงบ

การเงิน 

มูลค่าตามบญัชี

ของรายการใน 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าตามบญัชี

ของรายการใน

งบแสดงฐานะ

การเงินที่ไม่ได้อยู่

ในเงื่อนไขการหัก

กลบ 

สินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่าง)      

- ธุรกรรมซ้ือหลักทรัพยโ์ดยมี

สัญญาว่าจะขายคืน/ธุรกรรมยืม

หลักทรัพย ์

xxx สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า ## xxx xxx 

-  สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx สินทรัพย์อนุพันธ ์ ## xxx xxx 

-  อื่น ๆ xxx  ## xxx xxx 

รวม xxx   xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน (ตัวอย่าง)      

-  ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมี

สัญญาว่าจะซ้ือคืน/ธุรกรรม

ให้ยืมหลักทรัพย ์

xxx หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า ## xxx xxx 

-  หนี้สินอนุพันธ ์ xxx หนี้สินอนุพันธ ์ ## xxx xxx 

-  อื่น ๆ xxx  ## xxx xxx 

รวม xxx   xxx xxx 

 



 

28. มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
 25X1 : 25X0 

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ xxx xxx xxx xxx 

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน xxx xxx xxx xxx 

สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  xxx xxx xxx xxx 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  xxx xxx xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน     

หนี้สินอนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที ่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและให้เปิดเผยตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

 25X1 25X0 

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

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 



 

ในบางกรณีกิจการไม่สามารถรับรู้ผลกำไรหรือผลขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทาง

การเงินหรือหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากไม่มีมูลค่ายุติธรรมทั้งจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่อย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่

ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของ

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ดังนี้  

 

นโยบายการบัญชีในการรับรู้กำไรหรือขาดทุน จากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก และ

ราคาของการทำรายการเพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ (รวมถึงเวลา) ที่ผู้ร่วมตลาดใช้พิจารณา

ในการกำหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สิน  
 

 25X1 25X0 

ยอดรวมของผลต่างที่ยังไม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 

   ณ ต้นรอบระยะเวลา 

  

การเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัญญา   

การเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาเนื่องจากการทยอยรับรู้   

การเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญา   

ยอดรวมของผลต่างที่ยังไม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  

   ณ สิ้นรอบระยะเวลา 

  

-  เหตุผลที่กิจการสรุปว่า ราคาของการทำรายการไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม รวมถึงรายละเอียดของหลักฐานที่สนับสนุน

มูลค่ายุติธรรมนั้น 

 



 

29. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเมื่อนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

 

ในรอบระยะเวลารายงานที่บริษัทประกันภัยนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

 หมายเหตุ

ประกอบงบ

การเงิน 

การจัดประเภท

เดิม 

การจัดประเภท

ใหม ่

มูลค่าตามบญัชี

เดิม 

มูลค่าตามบญัชี

ใหม ่

สินทรัพย์ทางการเงิน      

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ## … … xxx xxx 

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ ##     

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน ##     

- สินทรัพยอ์นุพันธ ์ ## … … xxx xxx 

- เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ ## … … xxx xxx 

- สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภยัรับความ

เส่ียง 

## … … xxx xxx 

- อื่น ๆ ## … … xxx xxx 

รวม    xxx xxx 

หนี้สินทางการเงิน      

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ## … … xxx xxx 

- หนี้สินจากสัญญาลงทุน ## … … xxx xxx 

- หนี้สินอนพุันธ ์ ## … … xxx xxx 

- หนี้สินทางการเงินอื่น ## … … xxx xxx 

- อื่น ๆ ## … … xxx xxx 

รวม    xxx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นอกจากนี้ ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ดังนี้ 

 
มูลค่าตามบัญชี

เดิม 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญช ี
มูลค่าตามบัญชี

ใหม่ 
จากการจัดประเภท

รายการใหม่ 

จากการวัดมูลค่ารายการ

ใหม่ 

สินทรัพยท์างการเงิน     

1. ราคาทนุตัดจำหน่าย     

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด xxx xxx xxx xxx 

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ xxx xxx xxx xxx 

- เงินให้กู้ยมืและดอกเบ้ียค้างรับ xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

2. มูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทนุ     

- สินทรัพย์อนุพันธ ์ xxx xxx xxx xxx 

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ xxx xxx xxx xxx 

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทนุ xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

3. มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ xxx xxx xxx xxx 

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทนุ xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

4. กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

- สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี ้ xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

รวมสนิทรัพยท์างการเงิน xxx xxx xxx xxx 

หนี้สินทางการเงนิ     

1. ราคาทนุตัดจำหน่าย     

- เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูย้ืม xxx xxx xxx xxx 

- หนี้สินจากสญัญาลงทุน xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

2. มูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทนุ     

- หนี้สินอนุพนัธ ์ xxx xxx xxx xxx 

- หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

3. กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน     

- หนี้สินทางการเงินอื่น xxx xxx xxx xxx 

- อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

รวมหนีส้ินทางการเงนิ xxx xxx xxx xxx 

 



 

สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเมื่อนำมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้เปิดเผยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทประกันภัยได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
การจัดประเภทและวัดมูลค่า  

- เหตุผลในการกำหนดหรือยุติการกำหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก  

 

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ถูกเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเป็นการวัด

มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการ

จากมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติในช่วงเปลี ่ยนผ่านของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 9 เรื ่อง 

เครื่องมือทางการเงิน ให้เปิดเผยดังต่อไปนี้ 

 
รายการ มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ผลกำไรหรือผลขาดทุนของมูลคา่

ยุติธรรมที่จะได้รบัรู้ในกำไรหรือ

ขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน หากสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหนี้สินทางการเงินไม่ได้ถูก

เปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

รายการ 

ผลกำไรหรือผลขาดทุนของมูลคา่

ยุติธรรมที่จะได้รบัรู้ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

รายการ 

    

    

 

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ถูกเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการจากมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที ่9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ให้เปิดเผยดังต่อไปนี้ 

 
รายการ อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงที่กำหนดในวันที่ถือ

ปฏิบตัิเป็นครั้งแรก 

รายไดด้อกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่รับ 

   

   

 



 

30. ทุนเรือนหุ้น 

 

ให้เปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญ 
(2) ในกรณีที ่บร ิษัทมีห ุ ้นบ ุร ิมสิทธิ ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าหุ ้นบุร ิมสิทธิ ตามประเภทของ  

หุ้นบุริมสิทธิ เช่น หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลหรือไม่สะสมเงินปันผล เป็นต้น 
(3) ในกรณีที่บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้เปิดเผยจำนวนสิทธิทั้งหมดที่ออกและจำนวน

คงเหลือ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าว และภาระผูกพันต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้เปิดเผยจำนวนสิทธิทั้งหมดที่ออก 
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงจำนวน ชนิด และราคาของหุ้นที่ผู้มีสิทธิสามารถซื้อ
ได้  จำนวนคงเหลือ และภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

(4) ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มหรือลดทุน ให้เปิดเผยจำนวนทุนที่เพิ่มหรือลด ชนิดของหุ้นจำนวนหุ้น มูลค่า
ต่อหุ้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุนจากกระทรวงพาณิชย์เมื่อใด 
ในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เปิดเผยว่าได้ดำเนินการถึงข้ันตอนใด   
 

31. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน  (operating segments) 

 

ให้บริษัทประกันภัยที่ออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รายงานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  (operating segments) โดยบริษัทอาจแบ่งส่วนงานเป็น

การประกันชีวิตแบบสัญญาทั่วไป และการประกันชีวิตควบการลงทุน ก็ได้ 

 

32. รายได้จากการลงทุน 

 

รายการ 25X1 25X0 

ดอกเบี้ยรับ  xxx xxx 

เงินปันผล xxx xxx 

รายได้อื่น ๆที่เกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอื่น ๆ  

   โดยให้แยกประเภทตามความเหมาะสม 

 

xxx 

 

xxx 

รวม xxx xxx 

 

หมายเหตุ  ดอกเบี้ยรับสุทธิจากอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้รวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยของแต่ละ

รายการที่เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged items) 



 

33. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน 

 

รายการ 25X1 25X0 

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและการเลิกรับรู้รายการ   

เครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน  

 

xxx 

 

xxx 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไร 

   ขาดทุน 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจำหน่าย 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

ตราสารทุนที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

อนุพันธ์  xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx 

รวม xxx xxx 

 

34. กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 

รายการ 25X1 25X0 

กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายตุธิรรม   

เครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

ตราสารทุนที่จัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กำไรขาดทุน 

 

xxx 

 

xxx 

อนุพันธ์  xxx xxx 

อื่น ๆ xxx xxx 

รวม xxx xxx 

 



 

35.    รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย 

 

ผลการวิเคราะห์รายได้จากการลงทุนสุทธิและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสุทธิ แบ่งตามกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ แสดงอยู่ในตารางดังต่อไปนี้: 

  

ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 

 
ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] อ่ืน ๆ รวม 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธ ิ- สินทรัพย์

อ้างอิง  
     

  

รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน 
     

  

กำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไร

ขาดทุน 
     

  

ผลขาดทุนด้านเครดิต 
     

  

กำไรสุทธิเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
     

  

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธ ิ- สินทรัพย์

อ้างอิง             

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - เงินลงทุนอ่ืน ๆ 
     

  

รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน 
     

  

กำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไร

ขาดทุน 
     

  

กำไรสุทธิจากการเลิกรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย 
     

  

ผลขาดทุนด้านเครดิต 
     

  

กำไรสุทธิเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
     

  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - เงินลงทุนอ่ืน ๆ             

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธ ิ- อ่ืน ๆ 
     

  

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาลงทุนสุทธิ 
     

  

กำไรสุทธิจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
     

  

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธ ิ- อ่ืน ๆ             

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ             

       
 

 



 

  

ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 

 
ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] อ่ืน ๆ รวม 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญาประกันภัย

ที่ออก       

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิงของ

สัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วธิี VFA       

ส่วนแบ่งของกิจการจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมของรายการอา้งอิง หรือการเปลี่ยนแปลงใน

กระแสเงินสดทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ไม่ปรับปรุง

กำไรจากการให้บริการตามสัญญา       

ดอกเบี้ยสะสม       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและข้อ

สมมติฐานทางการเงินอื่น       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่ทำให้

เสร็จสิ้นตามสัญญาที่อัตราปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ  

locked-in rates       

การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน       

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญาประกันภัย

ที่ออก       

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญาประกันภัย

ต่อที่ถือไว ้       

ดอกเบี้ยสะสม       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและข้อ

สมมติฐานทางการเงินอื่น        

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่ทำให้

เสร็จสิ้นตามสัญญาที่อัตราปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ  

locked-in rates       

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญาประกันภัย

ต่อที่ถือไว ้       

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภยัสุทธิ       

       

จำนวนเงินที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ - สินทรัพยอ์้างอิง       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ –เงินลงทุนอื่น       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ – อื่น ๆ       

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสุทธิ       

       

จำนวนเงินที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ - สินทรัพยอ์้างอิง       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ –เงินลงทุนอื่น       



 

  

ส่วนร่วมรับ 

ผลประโยชน์ 

 
ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1] ประเภท จ[1] อ่ืน ๆ รวม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสุทธิ       

       

       

จำนวนเงินที่รับรู ้       

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย       

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ       

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยสุทธิ       

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จา่ยทางการเงินจาก

สัญญาประกันภยัสุทธ ิ       

       
 

[1] อ้างอิงตาม IFRS 17 ยอ่หน้า 110 

บริษัทต้องเปิดเผยและอธิบายจำนวนเงินทั้งหมดของรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภยั ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกจิการต้องอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยและผลตอบแทนการลงทุนของสินทรัพย์ของกิจการ 

เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินแหล่งที่มาของ รายได้หรือค่าใช้จา่ยทางการเงินจากการประกันภยัที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและในกำไรเบ็ดเสร็จ

อื่น 

 

 



 

36. ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน 

 

ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างน้อย ดังนี้ 

 
 25X1 25X0 

ค่าใช้จ่ายพนกังาน 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 

ค่าภาษีอากร 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

37. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

ให้เปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ได้ถูกจำแนกไปตามหน้าที่และยังไม่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินส่วนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น 

 

38. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  

รายการ 25X1 25X0 

ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น xxx xxx 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ xxx xxx 

ข้อผูกมัดที่จะให้สินเชื่อ xxx xxx 

สัญญาค้ำประกันทางการเงิน xxx xxx 

 

 

 

 

 

 



 

39. ผลกระทบทางภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

ให้เปิดเผยภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน อย่างน้อย ดังนี้ 
 

  25X1   25X0  

 จำนวนก่อน

ภาษ ี

ผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี

จำนวนสุทธิ

จากภาษ ี

จำนวนก่อน

ภาษ ี

ผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี

จำนวนสุทธิ

จากภาษ ี

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้

ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์สำหรับ

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์สำหรับ

การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการปอ้งกันความเส่ียงรอตัด

บัญชี 

กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ

ดำเนินงานในต่างประเทศ XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย ์

XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดใหว้ัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน XX XX XX XX XX XX 

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์

พนักงาน XX XX XX XX XX XX 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า XX XX XX XX XX XX 

องค์ประกอบอื่นของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น XX XX XX XX XX XX 

รวม XX XX XX XX XX XX 

       

 



 

40. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ให้เปิดเผยการคำนวณกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้น 

 

41. รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

ให้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน สำหรับการเปิดเผยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญให้เปิดเผยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์

อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้นิยามของ

ผู้บริหารสำคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

42. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน 

ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนเงินตามบัญชีของหลักทรัพย์ และทรัพย์สินแต่ละชนดิที่

วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกัน และทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกันชีวิต 

 

43. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัด 

ให้เปิดเผยทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและข้อผูกมัดในแต่ละหัวข้อ โดยแสดงประเภทและมูลค่าตามบัญชีของ

ทรัพย์สินพร้อมทั้งข้อจำกัดและข้อผูกมัดต่อทรัพย์สินนั้น 

 

44. หลักประกันที่ได้รับ 

ในกรณีที่บริษัทประกันภัยได้รับหลักประกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ใช่สินทรัพย์ทางการ

เงิน) และมีสิทธิในการนำหลักประกันที่ได้รับไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง โดยที่ถือว่าเจ้าของ

หลักประกันนั้นไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ 

44.1  มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่กิจการได้รับ 

44.2  มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่นำไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง และไม่ว่า กิจการมี

ภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกันหรือไม่ และ 

44.3  ข้อกำหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักประกัน 



 

45. เงินสมทบกองทุน 

ให้เปิดเผยจำนวนเงินสมทบสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันชีวิต และจำนวนค่าใช้จ่ายเงินสมทบดังต่อไปนี้ 

- เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย     

- เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต     

 

46. สัญญาเช่าระยะยาว 

ให้เปิดเผยโดยสรุปเนื้อหาของสัญญา วันที่สัญญาครบกำหนด ข้อผูกพันของสัญญา และข้อห้าม ต่าง ๆ ตาม

สัญญาดังกล่าว และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

47. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ให้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปฏิบัติอยู่ไปเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

ต่อบัญชีที่เก่ียวข้องในงบดุลและกำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังจากปรับปรุงจำนวนภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

48. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและข้อผูกมัด 

ในกรณีที่บริษัทถูกเรียกร้องทางคดี ก่อข้อผูกมัดในการซื้อหรือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือมีหนี้สินที ่อาจ

เกิดข้ึนหรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่มีจำนวนเงินเป็นนัยสำคัญ ให้กล่าวโดยสรุปถึงเนื้อหาและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทถึงกรณีที่อาจมีผลเสียหายหรือผลกระทบ รวมทั้งอธิบาย

โดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภท ณ วันที่ในงบการเงิน และเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้หากทำได้ในทางปฏิบัติ 

-  ประมาณการผลกระทบทางการเงิน 

-  ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

-  ความน่าจะเป็นที่จะได้รับรายจ่ายคืน 

 

การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจะทำให้สถานะของกิจการเกี่ยวกับข้อพิพาทกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่อง

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดความโอนเอียงอย่างรุนแรง กิจการไม่จำเป็นต้อ งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่ต้อง

เปิดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้อพิพาทพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น 



 

สำหรับภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานกรณีบริษัทเป็นผู้เช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน ให้เปิดเผย

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้สำหรับระยะเวลาแต่

ละช่วงดังต่อไปนี้ 

(1)  ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

(2)  ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 

(3)  ระยะเวลาที่เกินห้าปี 

 

49. ความเสี่ยงของบริษัท 

ให้เปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินธรรมชาติและขอบเขตของ

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ด ้ า น ก า ร ป ร ะ ก ั น ภ ั ย  ต า ม ย ่ อ ห น ้ า ท ี ่  39 ข อ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น 

ทางการเงินเรื ่องสัญญาประกันภัย และจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี ่ยวข้องกับเครื่องมือ

ทางการเงิน 

 

สำหรับความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น 

ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ ความเสี่ยงด้านตลาด ที่เกิดจากเครื่องมือทาง

การเงิน ได้แก่ (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงและการเกิดขึ้นของความ

เสี่ยง วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงที่มี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การกระจุกตัวของความเสี่ยง 

 

การบริหารความเสี่ยงการรับประกันภัย และความเสี่ยงทางการเงิน (Underwriting and financial risk 

management) 

 

ข้อกำหนด  

 

อ้างอิงย่อหน้า 124 สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย กิจการต้องเปิดเผย 

(ก) ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีและเกิดขึ้นได้อย่างไร  

(ข) วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและวิธีที่ใช้ในการวัดความเสี่ยง

ของบริษัท และ 

(ค) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน (ก) หรือ (ข) จากรอบระยะเวลาก่อน 
 



 

อ้างอิงย่อหน้า 125 สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย กิจการต้องเปิดเผย 

(ก) ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การ

เปิดเผยข้อมูลนี้ต้องจัดทำข้ึนจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่ผู้บริหารสำคัญของกิจการ 

(ข) การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้า 127-132 ไม่ได้ถือปฏิบัติตาม (ก) ในย่อหน้านี้ 

 

อ้างอิงย่อหน้า 127 สำหรับการกระจุกตัวของความเสี่ยง บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัว

ของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  เรื่อง 

สัญญาประกันภัย รวมถึงคำอธิบายของวิธีการกำหนดการกระจุกตัว และคำอธิบายของลักษณะร่ วมซึ่ง

กำหนดของแต่ละการกระจุกตัว (เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย อุตสาหกรรม พื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน) การกระจุกตัวของความเสี่ยงทางการเงินอาจเกิดจาก ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย

ที่ประกันไว้ซึ่งมีผลที่ระดับเดียวกันต่อสัญญาจำนวนมาก การกระจุกตัวของความเสี่ยงทางการเงินอาจเกิด

จากการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทให้การประกันภัยความรับผิด

ต่อผลิตภัณฑ์แก่บริษัทผลิตยา และถือเงินลงทุนในบริษัทนั้นด้วย 

 

อ้างอิงย่อหน้า 131 สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย กิจการต้องเปิดเผย:  

(ก) จำนวนที่แสดงได้ดีที ่สุดถึงฐานะเปิดของความเสี่ยงด้านเครดิตสูงสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน โดยแยกแสดงสัญญาประกันภัยที่ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ และ 

(ข) ข้อมลูเกี่ยวกับคุณภาพของเครดิตของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ที่เป็นสินทรัพย์ 

 

 



 

อ้างอิงย่อหน้า 132 สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย กิจการต้องเปิดเผย 

(ก) คำอธิบายวิธีการที่กิจการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

(ข) แยกวิเคราะห์การครบกำหนดของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ออกที่ เป็นหนี้สิน และกลุ่มของ

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ที่เป็นหนี้สิน ที่แสดงกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มสำหรับแต่ละปีใน 5 ปี

แรก หลังจากวันที่รายงานและแสดงยอดรวมของส่วนที่เกิน 5 ปีแรกเป็นอย่างน้อย กิจการไม่ต้อง

รวมการวิเคราะห์หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ในย่อหน้า 55-59 การวิเคราะห์อาจทำใน

รูปแบบของ 

(1) การวิเคราะห์โดยประมาณจังหวะเวลาของกระแสเงินสดสุทธิที่ไม่คิดลดที่เหลือของสัญญา 

หรือ 

(2) การวิเคราะห์โดยประมาณจังหวะเวลาของการประมาณการของมูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดในอนาคต 

(ค) จำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อทวงถาม โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินดังกล่าวกับมูลค่า

ตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาที่เกี่ยวข้อง หากไม่เปิดเผยให้ถือปฏิบัติตาม (ข) ของย่อหน้านี้ 



 

50. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อตัวแปรความเสี่ยงด้านราคาตลาด (Sensitivity analysis to market 

risk variables) 

อ้างอิงย่อหน้า 128 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่

เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ กิจการต้องเปิดเผย;  

(ก) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ณ สิ้น

รอบระยะเวลารายงาน 

(1) สำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย – แสดงผลกระทบของสัญญาประกันภัยที่ออก ก่อน

และหลังการลดความเสี่ยงโดยสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ และ  

(2) สำหรับแต่ละประเภทของความเสี่ยงด้านตลาด– โดยการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยและที่เกิดจาก

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกิจการ 

(ข) วิธีและข้อสมมติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ 

(ค) การเปลี่ยนแปลงจากรอบระยะเวลาก่อนของวิธีและข้อสมมติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 

51. การบริหารเงินทุน (Capital management) 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของกรอบการกำกับดูแลที่กิจการดำเนินงานอยู่ ตัวอย่าง เช่น 

กรอบการดำรงเงินกองทุนและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ำ ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดเผย

จำนวนอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท ให้เปิดเผยเฉพาะรายการที่ได้สอบทานหรือ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเท่านั้น หรือ อัตราดอกเบี้ยที่ประกันไว้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม

ย่อหน้า 20 ในการกำหนดกลุ่มของสัญญาประกันภัย ซึ่งใช้ข้อกำหนดในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย กิจการจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง

ดังกล่าว 

 

52. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ให้เปิดเผยโดยสรุปถึงเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  และประมาณการ

ผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ

ผลกระทบดังกล่าว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

ความหมายของรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงินและ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  



 

ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต  

      

 คำอธิบายความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้เป็นเพียง
แนวทางในการแสดงรายการตามแบบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแสดงรายการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 นอกจากนี้การจัดประเภทรายการในงบการเงิน ให้พิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย เช่น หุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิบริษัทประกันชีวิตที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนหรือ
ที่สามารถทราบได้ ณ วันที่กำหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องให้
บริษัทประกันชีวิตไถ่ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่กำหนดไว้ด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบได้ หุ้น
บุริมสิทธินั้นต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 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 ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

1.3 เช็คท่ีถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร 
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดใน

จำนวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง โดยแสดงสุทธิจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ถ้ามี) 

  



 

2. รายได้จากการลงทุนค้างรับ (accrued investment income) 
หมายถึง ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับจากสถาบันการเงิน จากเงินลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้ง

ดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน เป็นต้น และแสดงสุทธิจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)  โดยไม่รวมถึงรายได้
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม  

3. สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย (Insurance contract assets) 
หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยที่ออกซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่เป็นสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต ซึ่งปรับปรุงเพื่อสะท้อนมูลค่าเงินตามเวลาและ
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในอนาคต ในขอบเขตที่ความเสี่ยง
ทางการเงินไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต  

หมายถึง การประมาณการที่ชัดแจ้ง ปราศจากอคติ และถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น (ได้แก่ 
มูลค่าที่คาดไว้) ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออกในอนาคตหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึนจากการที่กิจการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัย 

(2)  ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน  

หมายถึง เงินชดเชยที่กิจการต้องการสำหรับการรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดจากความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากกิจการต้องทำให้เสร็จสิ้น
ตามสัญญาประกันภัย 

(3)  กำไรจากการให้บริการตามสัญญา  

หมายถึง องค์ประกอบของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินสำหรับกลุ่มของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งเป็นกำไรรอการรับรู้ที่กิจการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการภายใต้สัญญาประกันภัยในกลุ่ม 

(4)  สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

หมายถึงสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยซึ่งเป็นรายการที่รับรู้ก่อนการ
รับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้อง 

ในอีกด้านหนึ่งประกอบด้วย 

(ก) หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ ควรได้ (valid 

claims) ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้น (เช่น ภาระผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง) และจำนวนการจ่ายภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ที่ไม่รวม
รายการข้างต้นซึ่งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้บริการหรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนหรือ



 

จำนวนเงินอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับประมาณการของบริการด้านการประกันภัยและยังไม่ได้โอนไปเป็นหนี้สินสำหรับค่า
สินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว 

(ข) หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ควรได้ (valid 

claims) สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรายงาน
ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัย และจำนวนเงินที่ไม่รวมรายการข้างต้นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการด้านการประกันภัยที่ให้บริการแล้ว หรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน หรือจำนวนเงินอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับประมาณการของการบริการด้านการประกันภัย และไม่ใช่หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่  

 

4. สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance contract assets) 
หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ซึ ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่เป็นสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต ซึ่งปรับปรุงเพื่อสะท้อนมูลค่าเงินตามเวลาและ
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในอนาคต ในขอบเขตที่ความเสี่ยงทางการเงินไม่ได้รวมอยู่ใน
ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต  

หมายถึง การประมาณการที่ชัดแจ้ง ปราศจากอคติ และถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น (ได้แก่ 
มูลค่าที่คาดไว้) ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออกในอนาคตหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึนจากการที่กิจการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัย 

(2)  ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน  

หมายถึง เงินชดเชยที่กิจการต้องการสำหรับการรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดจากความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากกิจการต้องทำให้เสร็จสิ้น
ตามสัญญาประกันภัย 

(3)  กำไรจากการให้บริการตามสัญญา  

หมายถึง องค์ประกอบของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินสำหรับกลุ่มของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งเป็นต้นทุนสุทธิหรือกำไรสุทธิใด ๆ จากการซื้อกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ซึ่งวัดมูลค่าด้วย
จำนวนเงินที่เท่ากับผลรวมของกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวนเงินที่เลิกรับรู้ ณ วันนั้นสำหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินใด ๆ ที่เคยรับรู้ก่อนหน้าสำหรับกระแสเงินสดที่เก่ียวข้องกับกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ
ไว้ กระแสเงินสดใด ๆ ที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น และรายได้ที่ต้องรับรู้ต้นทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนทันที
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

ในอีกด้านหนึ่งประกอบด้วย 

(ก) หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ 



 

หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ควรได้ (valid 
claims) ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้น (เช่น ภาระผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง) และจำนวนการจ่ายภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ที่ไม่รวม
รายการข้างต้นซึ่งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้บริการหรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนหรือ
จำนวนเงินอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับประมาณการของบริการด้านการประกันภัยและยังไม่ได้โอนไปเป็นหนี้สินสำหรับค่า
สินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว 

(ข) หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ควรได้ (valid 

claims) สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรายงาน
ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัย และจำนวนเงินที่ไม่รวมรายการข้างต้นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการด้านการประกันภัยที่ให้บริการแล้ว หรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน หรือจำนวนเงินอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับประมาณการของการบริการด้านการประกันภัย และไม่ใช่หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่  

5. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ (debt instruments – financial assets) 
หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงเงินให้กู้ยืม ทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทประกันชีวิต 
หรือที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่มีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริง
ตามหลักการบัญชี (True sale) และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจาก
บวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินลงทุนตามที่กำหนด
ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  โดยรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินตราสาร
หนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารหนี้ (debt securities) ประกอบด้วย 

5.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (government and state enterprise securities) 

 หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่นที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นและจังหวัด หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอ่ืนที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 

5.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน (private enterprises debt securities) 

หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย
ธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด และตราสารแห่งหนี้อื ่นใดที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  



 

5.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ (foreign debt securities) 

          หมายถึง ตราสารที่ออกหรือค้ำประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่ออกจำหน่ายในประเทศไทยด้วย 

5.4 เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (deposit at banks or financial institutions) 

 หมายถึง เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 

5.5 เงินลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง (investments in structured note) 

หมายถึง การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 
1) สัญญาหลักซึ่งไม่จัดเป็นอนุพันธ์ (non-derivative host contract) และ 
2) อนุพันธ์แฝง (embedded derivatives) ซึ ่งทำให้ผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว

เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาของกลุ่มหุ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
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 

5.6 ตราสารหนี้อ่ืน (other debt securities) 

 หมายถึง ตราสารหนี้และเงินลงทุนในกองทุนที่ถูกจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น 
 

6. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน (equity instruments – financial assets) 
 หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุน ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่น หุ้นทุน) 

ตราสารทุน (equity securities) ประกอบด้วย 

6.1 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด (marketable equity securities) 
หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.2 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (non-marketable equity securities) 
หมายถึง หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.3 หลักทรัพย์อ่ืน (other equity securities) 
หมายถึง หลักทรัพย์ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น 



 

7. สินทรัพย์อนุพันธ์ (derivative assets)  
หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นกำไรของอนุพันธ์ รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่แยกออก
จากสัญญาหลักท่ีเกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to market) 

อนุพันธ์ (derivative financial instruments) 

หมายถึง เครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่น ที่มีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 

1. มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาเครื่องมือทางการเงิน ราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือ
ตัวแปรอื่นใด 

2. ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัญญา 
ประเภทอ่ืน ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปัจจัยตลาด และ 

3. การรับหรือจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต 
ตัวอย่างของอนุพันธ์ เช่น สัญญา forward future swap option และ hybrid derivatives อ่ืน ๆ  

 

8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ (loan and accrued interest receivable) 
หมายถึง เงินให้กู ้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ แต่ไม่รวมเงินให้กู ้ยืมที่มีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่
ถึงกำหนดชำระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว หักรายได้รอตัดบัญชี และค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมถึงเงินให้กู้ยืมที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

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

ทุนตัดจำหน่ายและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่า สินทรัพย์ตามสัญญา รวมทั้งข้อผูกมัดที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้รับใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected credit loss) และส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้รับ
ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน (lifetime expected credit loss) ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

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

หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริษัทแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าเป็นมูลค่าสุทธิ
หลังจากหักด้วยบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว 



 

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

เจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพ่ือ 

1) ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ 
2) ขายตามปกติธุรกิจ 

 

12. ทรัพย์สินรอการขาย (properties foreclosed) 
หมายถึง  

1) ทรัพย์สินที่ตกเป็นของบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากการชำระหนี้ หรือเนื่องจากการที่บริษัท
ประกันชีวิตได้ซื้อทรัพย์สินที่จำนองไว้กับบริษัทประกันชีวิตนั้นจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่ง
ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งการเข้าครอบครองทรัพย์สินจากการให้เช่าการเงิน
หรอืการให้เช่าซื้อ  

2) ที่ดิน อาคารและทรัพย์สินอื่น เพ่ือใช้ดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานซึ่งมิได้ใช้เพ่ือการดังกล่าวแล้วที่
เข้าเงื่อนไขสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

13. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ (property plant and equipment) 
หมายถึง   

1)  ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  
หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

2)  อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งและยานพาหนะต่าง ๆ 
3)     ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น ที่เลิกใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงาน โดยสินทรัพย์

ดังกล่าวที่ไม่เข้าเงื่อนไขสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

14. ค่าความนิยม (goodwill) 
หมายถึง ค่าความนิยมตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

  



 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (other Intangible assets) 
หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน นอกจากค่าความนิยมตามรายการที่ 12 เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจหรือกลุ่ม
สัญญาประกันภัย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น  

 

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (deferred tax asset) 
หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่บริษัทประกันชีวิตคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่งเกิดจาก 

1) ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี 
2) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 
3) เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

17. สินทรัพย์อ่ืน (other assets) 
หมายถึง สินทรัพย์นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 16 ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสำคัญ

ให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 

 



 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 

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

รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตั๋วเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมถึงหนี้สินตามธุรกรรมซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo)  
 

19. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance contract liabilities) 
หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยที่ออกซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่เป็นหนี้สิน ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต ซึ่งปรับปรุงเพื่อสะท้อนมูลค่าเงินตามเวลาและ
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในอนาคต ในขอบเขตที่ความเสี่ยง
ทางการเงินไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต  

หมายถึง การประมาณการที่ชัดแจ้ง ปราศจากอคติ และถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น (ได้แก่ 
มูลค่าที่คาดไว้) ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออกในอนาคตหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึนจากการที่กิจการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัย 

(2)  ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน  

หมายถึง เงินชดเชยที่กิจการต้องการสำหรับการรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงิ นและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดจากความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากกิจการต้องทำให้เสร็จสิ้น
ตามสัญญาประกันภัย 

(3)  กำไรจากการให้บริการตามสัญญา  

หมายถึง องค์ประกอบของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินสำหรับกลุ่มของสัญญาประกันภัย ซึ่ง
เป็นกำไรรอการรับรู้ที่กิจการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการภายใต้สัญญาประกันภัยในกลุ่ม 

(4)  สินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย 

หมายถึงสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยซึ่งเป็นรายการที่ รับรู้ก่อนการรับรู้กลุ่ม
ของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้อง 

ในอีกด้านหนึ่งประกอบด้วย 

(ก) หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ ควรได้ (valid 

claims) ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้น (เช่น ภาระผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง) และจำนวนการจ่ายภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ที่ไม่รวม



 

รายการข้างต้นซึ่งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้บริการหรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนหรือ
จำนวนเงินอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับประมาณการของบริการด้านการประกันภัยและยังไม่ได้โอนไปเป็นหนี้สินสำหรับค่า
สินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว 

(ข) หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ควรได้ (valid 

claims) สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรายงาน
ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัย และจำนวนเงินที่ไม่รวมรายการข้างต้นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการด้านการประกันภัยที่ให้บริการแล้ว หรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน หรือจำนวนเงินอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับประมาณการของการบริการด้านการประกันภัย และไม่ใช่หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่  

 

20. หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance contract  liabilities) 
หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ซึ ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่เป็นหนี้สิน ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต ซึ่งปรับปรุงเพื่อสะท้อนมูลค่าเงินตามเวลาและ
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในอนาคต ในขอบเขตที่ความเสี่ยง
ทางการเงินไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต  

หมายถึง การประมาณการที่ชัดแจ้ง ปราศจากอคติ และถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น (ได้แก่ 
มูลค่าที่คาดไว้) ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออกในอนาคตหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึนจากการที่กิจการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัย 

(2)  ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน  

หมายถึง เงินชดเชยที่กิจการต้องการสำหรับการรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดจากความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากกิจการต้องทำให้เสร็จสิ้น
ตามสัญญาประกันภัย 

(3)  กำไรจากการให้บริการตามสัญญา  

หมายถึง องค์ประกอบของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินสำหรับกลุ่มของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งเป็นต้นทุนสุทธิหรือกำไรสุทธิใด ๆจากการซื้อกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ซึ่งวัดมูลค่าดว้ย
จำนวนเงินที่เท่ากับผลรวมของกระแสเงินสดเพื่อทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวนเงินที่เลิกรับรู้ ณ วันนั้นสำหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินใด ๆที่เคยรับรู้ก่อนหน้าสำหรับกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ
ไว้ กระแสเงินสดใด ๆที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น และรายได้ที่ต้องรับรู้ต้นทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนทันที
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 



 

ในอีกด้านหนึ่งประกอบด้วย 

(ก) หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ควรได้ (valid 

claims) ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้น (เช่น ภาระผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง) และจำนวนการจ่ายภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่ที่ไม่รวม
รายการข้างต้นซึ่งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้บริการหรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนหรือ
จำนวนเงินอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับประมาณการของบริการด้านการประกันภัยและยังไม่ได้โอนไปเป็นหนี้สินสำหรับค่า
สินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว 

(ข) หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ควรได้ (valid 

claims) สำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรายงาน
ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัย และจำนวนเงินที่ไม่รวมรายการข้างต้นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการด้านการประกันภัยที่ให้บริการแล้ว หรือองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน หรือจำนวนเงินอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับประมาณการของการบริการด้านการประกันภัย และไม่ใช่หนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่  

 

21. หนี้สินจากสัญญาลงทุน (investment contract liabilities) 
หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้ถือกรมธรรม์ตามสัญญาที่ไม่ได้มีการโอนมี

ความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีนัยสำคัญให้แก่ผู้ออกสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดภาระหนี้สินทางการเงิน 

 

22. หนี้สินอนุพันธ์ (derivative liabilities) 
หนี้สินอนุพันธ์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นขาดทุนของอนุพันธ์ รวมถึง

อนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to market) 

 

23. หนี้สินทางการเงินอื่น 
หนี้สินทางการเงินอื่น หมายถึง หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้แสดงเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม หนี้สิน

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

 

24. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (income tax payable) 
หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

 



 

25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (employee benefit obligation) 
หมายถึง หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

 

26. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (deferred tax liability) 
หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย

ภาษี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

27. หนี้สินอ่ืน (other liabilities) 
 หมายถึง หนี้สินนอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 20 ถึง 28 ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสำคัญให้

แยกแสดงออกมาต่างหาก  

 

28. ส่วนของเจ้าของ / ส่วนของสำนักงานใหญ่ (equity / head office equity) 
30.1  ทุนเรือนหุ้น / ทุนจากสำนักงานใหญ่ (share capital / fund from head office) 

30.1.1 ทุนจดทะเบียน (authorized share capital) 

   หมายถึง ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ้น จำนวนหุ้น 
และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนแต่ละชนิด ดังนี้ 

30.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ (preference shares)  
30.1.1.2 หุ้นสามัญ (ordinary shares)  

30.1.2 ทุนที่ออกและชำระแล้ว (issued and paid–up share capital) 

  หมายถึง จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นที่นำออกจำหน่ายและเรียกให้ชำระมูลค่าหุ้นแล้วให้
แสดงเป็นหุ้นแต่ละชนิด ดังนี้ 

30.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ (preference shares) 
30.1.2.2 หุ้นสามัญ (ordinary shares)  

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

30.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (premium (discount) on share capital) 
  30.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (premium or discount on preference 
shares) 



 

    หมายถึง เงินหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่สูงกว่า
หรือต่ำกว่ามูลค่าท่ีตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิ หากมีทั้งส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
สามารถนำรายการดังกล่าวมาหักกลบกันแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้ 

  30.3.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (premium or discount on ordinary shares) 

    หมายถึง เงินหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญส่วนที่สูงกว่าหรือ
ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นสามัญ หากมีทั้งส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญสามารถนำ
รายการดังกล่าวมาหักกลบกันแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้ 

30.4 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (premium on treasury shares) 
   หมายถึง เงิน มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นสามัญ
ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืน ทั้งนี้ สำหรับกรณีของการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนเพ่ือลดทุน 
จะหมายถึง ราคาตามมูลค่า (par value) ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออก ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืน
ของกิจการที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด  

30.5 กำไร (ขาดทุน) สะสม (retained earnings) 
 30.5.1 จัดสรรแล้ว (appropriated) 

 30.5.1.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย (legal reserve) 

      หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

   30.5.1.2 จัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (treasury shares reserve) 

      หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิตามข้อกำหนดในการซื้อหุ้นทุนของ
บริษัทประกันชีวิตกลับมาในภายหลัง  

  30.5.2 อ่ืน ๆ (others) 

     หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเพ่ือการใด ๆ ตามมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพ่ือรักษาระดับเงินปันผล เพ่ือขยายกิจการ หรือตามเง่ือนไขของ
ภาระผูกพัน เป็นต้น 

  30.5.3 ยังไม่ได้จัดสรร (unappropriated) 

   หมายถึง กำไร (ขาดทุน) สะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่คงเหลือจากการจัดสรร
แล้วตามรายการที่ 30.5.1 ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 
และเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม” 



 

30.6 หุ้นทุนซื้อคืน (treasury shares) 
             หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทประกันชีวิตที่ออกจำหน่ายแล้ว และบริษัทประกันชีวิตได้ซื้อหุ้นทุน
ของบริษัทประกันชีวิตนั้นกลับมาในภายหลัง ด้วยราคาทุนที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนกลับคืน 

30.7 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (other components of equity) 
  หมายถึง ผลสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานของ 

   30.7.1 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 

   30.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจ้าของ (owner changes) 

   ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากที่กำหนดให้
แสดงในรายการที่ 30.1 – 30.6 

 

  

 



 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย 

1. รายได้จากการประกันภัย (Insurance revenue) 
หมายถึง จำนวนรวมของการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ในรอบระยะเวลาที่

เกี่ยวข้องกับการบริการที่กิจการคาดว่าจะได้รับสิ่งตอบแทน  การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือค่าใช้จ่ายในการ
บริการประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา (วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่คาดไว้ ณ วันเริ่มต้นรอบระยะเวลา) การ
เปลี่ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน และจำนวนของกำไร
จากการให้บริการตามสัญญา ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย (Insurance service expenses) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของผลขาดทุน

จากกลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น และการเปลี่ยนแปลงในภายหลังของ
กระแสเงินสดเพ่ือทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

 

3. ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Net expenses from reinsurance contracts 
held) 

หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (นอกเหนือจาก รายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย) โดยแสดงรวมเป็นจำนวนเดียวกัน หรืออาจแสดงแยกต่างหาก
สำหรับจำนวนที่ได้รับคืนมาจากผู้รับประกันภัยต่อและการปันส่วนของเบี้ยประกันภัยจ่ายที่รวมแล้วให้จำนวน
สุทธิที่เท่ากับจำนวนเดียวกันนั้น ถ้าแสดงรายการแยกจากกันสำหรับจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ
และการปันส่วนของเบี้ยประกันภัยจ่าย กิจการต้อง 

(ก) ปฏิบัติกับกระแสเงินสดจากการประกันภัยต่อที่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทนบนสัญญาที่อ้างอิง 
เป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะได้รับคืนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

(ข) ปฏิบัติกับจำนวนเงินจากผู้รับประกันภัยต่อที่คาดว่าจะได้รับ ที่ไม่ข้ึนอยู่กับค่าสินไหมทดแทนบน
สัญญาที่อ้างอิง  (ตัวอย่างเช่น ค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อบางประเภท) ถือเป็นส่วนหักในค่าเบี้ย
ประกันภัยที่จ่ายให้ผู้รับประกันภัยต่อ และ 

(ค) ไม่แสดงการปันส่วนของเบี้ยประกันภัยจ่ายเป็นส่วนหักของรายได้ 

 

  



 

4. ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย (Insurance service result) 
หมายถึง รายได้จากการประกันภัยที ่เกิดขึ ้นจากกลุ ่มของสัญญาประกันภัยที ่ออก รายได้จากการ

ประกันภัยต้องแสดงให้เห็นภาพของการให้ความคุ้มครองและบริการอื่น ๆ ที่เ กิดขึ้นจากกลุ่มของสัญญา
ประกันภัยด้วยจำนวนที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ให้บริการเหล่านั้น หักค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ออกซึ่ง
ประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน (ไม่รวมการจ่ายชำระคืนขององค์ประกอบที่เป็นการลงทุน) ค่าใช้จ่าย
บริการประกันภัยอื่นที่เกิดขึ้นและจำนวนอื่น ๆ  

5. รายได้จากการลงทุน (investment income) 
 หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและ

สถาบันการเงินอื่น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการประกอบธุรกรรม
ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  หรือการลงทุนอื่น ๆ ของประเภท
ดังต่อไปนี้ 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

• ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

• ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

• สินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

• เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ทั้งนี้ให้รับรู้ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และ
ให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์  

 

6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน (gains (losses) on financial instruments) 
 หมายถงึ กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายหรือตัดรายการออกจากบัญชีของ 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

• ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

• อนุพันธ์ 

• เครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ทั้งนี้ให้รับรู้ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 



 

7. กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื ่องมือทางการเงิน  (fair value gains and  
losses) 
หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร

หรือขาดทุนของ 

• ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

• ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

• อนุพันธ์ 

• เครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
อีกทั้งการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี้ให้รับรู้ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

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

8.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 
 - กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง 
8.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
 - กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เฉพาะส่วนที่ไม่มี

ประสิทธิผล 
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

เมื่อการป้องกันความเสี่ยงสิ้นสุด 
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรที่หักผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นผล

ขาดทุน ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
9. ค ่าใช ้จ ่ายทางการเง ินจากส ัญญาประก ันภ ัยท ี ่ออก  (Finance expenses from insurance 

contracts issued) 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เกิดจาก

ผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินตามเวลา และ ผลกระทบของ
ความเสี่ยงทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำหรับ
กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์โดยตรงที่ปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญา 

 



 

10. รายได้ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที ่ถ ือไว้  (Finance income from reinsurance 
contracts held) 
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ที่

เกิดจากผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินตามเวลา และผลกระทบของ
ความเสี่ยงทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางการเงิน  
 

11. ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ (Net insurance finance expenses) 
หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออกและรายได้ทางการเงินจาก

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 
 

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัย 
 

12. รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ  (Net insurance and 
investment result) 

หมายถึง ผลรวมของผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย  รายได้จากการลงทุนสุทธิ และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ 
 

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

 หมายถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทถือไว้ กรณีบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตาม
วิธีส่วนได้เสีย ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
14. รายได้อื่น  (other income) 

หมายถึง รายได้จากการดำเนินงานนอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 - 10 โดยให้รวมถึง รายได้
จากการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการประกันภัย และกำไรอื่น เช่น กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นที่มิได้ถือเป็นสินทรัพย์ลงทุน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินดังกล่าว ให้
นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิของแต่ละประเภทเป็นผลขาดทุนให้นำไปแสดงไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายอื่นในรายการที่ 21 

  ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
 

  



 

รายการอื่น ๆ  
 

15. ต้นทุนทางการเงินอ่ืน  (other finance costs)  
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัย เช่น ดอกเบี้ยเงนิกู้  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้ให้ต้นทุนทางการเงินรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง เป็นต้น 

 

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

loss) และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน (lifetime expected 
credit loss) ของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์ตามสัญญา รวมทั้งข้อผูกมัดที่จะ
ให้สินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้อง  
  

17. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอ่ืน (other operating expenses) 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยและการลงทุน โดยให้รวมถึงขาดทุนอ่ืน เช่น 

ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน และผลขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น  ที่มิได้
ถือเป็นสินทรัพย์ลงทุน ในกรณีที่มีกำไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำมาหักล้างจากรายการนี้เพ่ือแสดงยอด
สุทธิ กรณีท่ียอดสุทธิของแต่ละประเภทเป็นผลกำไรให้นำไปแสดงเป็นรายได้อ่ืนไว้ในรายการที่ 14 

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

 หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการ
คำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง   

 
19. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) 

 หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย หากมีผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน
เครื่องหมายวงเล็บ 

 
20. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (other comprehensive income) 

 หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 



 

 20.1 รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 20.1.1 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่น (gains (losses) on investment in debt instruments at fair value through other 
comprehensive income) 

 หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

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

 หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ที ่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที่เกี่ยวข้อง 

 20.1.3 ค่าใช ้จ ่ายทางการเง ินจากส ัญญาประก ันภ ัยที ่ออก (Finance expenses from 
insurance contracts issued) 

  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่
เกิดจากผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินตามเวลา และผลกระทบของ
ความเสี่ยงทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำหรับ
กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์โดยตรงที่ปรับปรุงกำไรจากการให้บริการตามสัญญา 

 20.1.4 รายได ้ทางการเง ินจากส ัญญาประก ันภ ัยต ่อท ี ่ถ ือไว ้  ( Finance income from 
reinsurance contracts held) 

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่
ถือไว้ที ่เกิดจากผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินตามเวลา  และ
ผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางการเงิน  

 20.1.5 กำไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี  (gains (losses) from 
deferred cost of hedging)  

หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนที่เป็นมูลค่าตามเวลาของ
สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือจะขายหรือส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือส่วนต่าง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงิน และกำไรและขาดทุนจากการตัดจำหน่ายรายการ
ข้างต้น ณ วันที่กำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ตามที่กำหนดในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 



 

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

หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ ตามที่
กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และกำไรและขาดทุนจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มี
ประสิทธิผล ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

20.1.7 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) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า (เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม) สำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

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

หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่จัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคำนวณข้ึนตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 20.2 รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

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

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

20.2.2 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ ็ดเสร ็จอ ื ่น (gains (losses) on investment in equity instruments designated at fair value 
through other comprehensive income) 

หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

20.2.3 กำไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
หรือขาดทุน (gains (losses) on financial liability designated at fair value through profit or loss) 



 

หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี ่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินทางการเงินที่
กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เฉพาะส่วนที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
ด้านเครดิตของหนี้สินทางการเงินนั้น 

20.2.4 กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน (actuarial gains (losses) on defined benefit plans) 

หมายถึง กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

20.2.5 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับรายการที่ไม่จัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (share of other comprehensive income of 
associates and joint venture will not be reclassified subsequently to profit or loss) 

หมายถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า (เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม) สำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

20.2.6 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่ไม่จัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (income tax relating to components of other 
comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss) 

หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่ไม่
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคำนวณข้ึนตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ถ้ามีรายการนอกเหนือจากข้างต้น ให้นำเสนอและจัดประเภทตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
21. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (earnings per share) 

 หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ที่คำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่องกำไรต่อหุ้น หากมี
ผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแยกแสดงเป็น 

21.1 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (basic earnings per share) 
21.2 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (diluted earnings per share) 

 

หมายเหตุ : คำแปลภาษาอังกฤษที่กำหนดในที่นี้ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น บริษัทสามารถใช้คำแปลอ่ืนที่เหมาะสม
หรือใกล้เคียงได้ 


