
สรปุเลขทใีนรายงานเกยีวกบัฐานะการเงนิและกจิการ (XML) ของบรษัิทประกันวนิาศภัย

เลขที ชอื หมวด สง่รายงานรายไตรมาส สง่รายงานรายปี

ว0100 รายงานประจําปี เพอืแสดงฐานะการเงนิและกจิการ บรษัิทประกันวนิาศภัยในประเทศ หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ N Y
ว0101 รายงานประจําปี เพอืแสดงฐานะการเงนิและกจิการ สาขาบรษัิทประกันวนิาศภัยตา่งประเทศ หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ N Y
ว0200 ทนุเรอืนหุน้ หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว0210 รายชอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องผูถ้อืหุน้ตงัแตร่อ้ยละ 20 ขนึไป หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว1210 สนิทรัพย์ หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว1220 หนสีนิและสว่นของเจา้ของ หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว1300 ผลการดําเนนิงาน หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว1400 สว่นของเจา้ของ หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว1500 รายงานกระแสเงนิสด หมวด 1 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับงบการเงนิ Y Y
ว2100 การรับประกันวนิาศภัย หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2300 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยทกุประเภท หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2310 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันอัคคภัีย หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2320 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง่-ประกันภัยตัวเรอืและประกันภัยสนิคา้ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2321 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง่-ประกันภัยตัวเรอื หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2322 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง่-ประกันภัยสนิคา้ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2330 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยรถ-โดยขอ้บังคับแหง่กฎหมายและโดยความสมัครใจ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2331 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยรถ-โดยขอ้บังคับแหง่กฎหมาย หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2332 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยรถ-โดยความสมัครใจ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2340 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-รวมทกุประเภทของภัยเบ็ดเตล็ด หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2341 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความเสยีงภัยทกุชนดิ (IAR) และการประกันภัยทรัพยส์นิหมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2342 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2343 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยอบุัตเิหตุ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2344 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยสขุภาพ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2345 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยการเดนิทาง หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2346 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยอสิรภาพ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2347 กําไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัยขนัตน้ - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-อนืๆ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2400 การรับประกันภัยพบิัติ หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2520 รายละเอยีดคา่ใชจ้่าย หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2600 เบยีประกันภัยคา้งรับจากการรับประกันภัยโดยตรง หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว2610 เบยีประกันภัยคา้งรับ-กลุม่ลกูหนี หมวด 2 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการรับประกันภัยตา่ง ๆ Y Y
ว3100 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธแิละรายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3200 กําไร (ขาดทนุ) จากการจําหน่าย-การโอนเปลยีนประเภท-การเพมิหรอืลดคา่จากการตรีาคาเงนิลงทนุ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3300 เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3302 พันธบัตร หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3303 ตวัสัญญาใชเ้งนิ – ตวัแลกเงนิ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3305 หุน้ทนุ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3306 หุน้กู ้– หุน้กูแ้ปลงสภาพ-หุน้กูด้อ้ยสทิธิ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3307 หน่วยลงทนุ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3308 ใบสําคัญแสดงสทิธกิารซอืหุน้สามัญ-หุน้กู-้หน่วยลงทนุ-อนืๆ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3309 สลากออมทรัพย์ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3310 ตราสารอนุพันธ์ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3520 เงนิใหกู้ย้มืโดยมทีรัพยส์นิจํานองเป็นประกัน หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3521 เงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสังหารมิทรัพยจํ์านองเป็นประกัน - เพอืทอียูอ่าศยั หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3522 เงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสังหารมิทรัพยจํ์านองเป็นประกัน - เพอืธรุกจิ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3530 เงนิใหกู้ย้มืโดยมหีลักทรัพยเ์ป็นประกัน หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3540 เงนิใหกู้ย้มืโดยมธีนาคารพาณชิยห์รอืองคก์รระหวา่งประเทศคาํประกัน หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3570 เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคาํประกัน หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3580 เงนิใหกู้ย้มือนื หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3610 เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอืรถ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3620 เงนิลงทนุใหเ้ชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3690 เงนิลงทนุอนื หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว3710 เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ หมวด 3 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับรายละเอยีดสนิทรัพยท์ลีงทนุ Y Y
ว4100 เงนิวางไว/้เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ และเงนิคา้งรับ/เงนิคา้งจ่ายเกยีวกบัการประกันภัยตอ่ หมวด 4 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการประกันภัยตอ่ Y Y
ว4210 เงนิคา้งรับ/คา้งจ่ายเกยีวกบัการประกันภัยตอ่แยกตามระยะเวลาการคา้งรับ/คา้งจ่าย หมวด 4 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับการประกันภัยตอ่ Y Y
ว5100 ททีําการ หมวด 5 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพยอ์นื Y Y
ว5200 อสังหารมิทรัพยอ์นื หมวด 5 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพยอ์นื Y Y
ว5300 สนิทรัพยดํ์าเนนิงาน หมวด 5 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพยอ์นื Y Y
ว5900 สนิทรัพยอ์นื หมวด 5 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพยอ์นื Y Y
ว6300 เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื หมวด 6 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับหนสีนิอนื Y Y
ว6301 ธรุกรรมยมืและใหย้มืหลักทรัพย์ หมวด 6 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับหนสีนิอนื Y Y
ว6302 ธรุกรรมซอืหรอืขายหลักทรัพยโ์ดยมสีัญญาขายหรอืซอืคนื หมวด 6 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับหนสีนิอนื Y Y
ว6900 หนสีนิอนื หมวด 6 คอื รายงานทเีกยีวขอ้งกับหนสีนิอนื Y Y
ว7002 การออกหนังสอืคาํประกันเพอืเป็นหลักประกันการปฏบิัตติามสัญญาของโครงการตา่งๆ หมวด 7 คอื อนื ๆ Y Y
หมายเหต ุ: สําหรับรายงานรายไตรมาส ไมต่อ้งมคีอลัมน ์"ปีกอ่น"



ว0100

สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม

ของ บริษัท

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

โทร โทรสาร

จดทะเบียนตั้งเปนบริษัทจํากัด/ บริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่ เมื่อวันที่  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ครบทุกประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ตําแหนง คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ

ชื่อกรรมการผูจัดการ

ชื่อสมุหบัญชี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ

รายงานประจําป

เพื่อแสดงฐานะการเงินและกิจการ 

คณะกรรมการ



ว0101

สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม

ของ สาขาของบริษัท

ที่ตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

โทร โทรสาร

ไดรับอนุญาตเปดเปนสาขาในประเทศไทยเมื่อ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

จดทะเบียนในประเทศ เมื่อวันที่

ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งสํานักงานภาค เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1.  ผูจัดการสาขา

2.  ผูชวยผูจัดการสาขา

3.  สมุหบัญชี

4.  ผูจัดการภาค (ถามี)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ครบทุกประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

ประเภท ที่ ลงวันที่

สาขาบรษิัทประกันวินาศภัยตางประเทศ

รายงานประจําป

เพื่อแสดงฐานะการเงินและกิจการ

รายชื่อผูบริหารงานของสาขาในประเทศไทย



ว0200

จํานวนหุนที่ออกทั้งหมด หุน

มูลคาหุนละ บาท

จํานวนผูถือหุนทั้งหมด จํานวน(ราย) ผูถือหุนสัญชาติไทย(ราย) ถือหุนจํานวน(หุน) คิดเปนรอยละ 0%

ผูถือหุนรายที่ถือนอยกวา 5%  จํานวน(ราย) ผูถือหุนตางชาติ(ราย) ถือหุนจํานวน(หุน) คิดเปนรอยละ 0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19989

19990

19991

19992

19993

19994

19995

19996

19997

19998

19999

20000

20001

รวม 0.00 0.00%

หมายเหตุ:     แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลภายในประเทศไทย ยกเวนสาขาของบริษัทตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ทุนเรือนหุน

ผูถือหุนทั้งหมด

รอยละของหุนทั้งหมดลําดับที่ ประเภท สัญชาติของผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือชื่อผูถือหุน



ว0210

  ลําดับที่ ชื่อผูถือหุนของบริษัทประกันภัยตั้งแตรอยละ 20 ชื่อผูถือหุนที่มีสัดสวนมากที่สุดของผูถือหุนบริษัทประกันภัย สัญชาติ รอยละของหุนทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

95

96

97

98

99

100

หมายเหตุ:     แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลภายในประเทศไทย ยกเวนสาขาของบริษัทตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป



ว1210

งวดปจจุบัน งวดกอน งวดปจจุบัน งวดกอน งวดปจจุบัน งวดกอน

2 3 4 5 6 7

สินทรัพย

1. เงนิลงทนุในหลักทรัพย

 1.1 พันธบัตร ตั๋วเงิน หุนกู ออกโดย

  1.1.1 รัฐบาลหรือธนาคารกลาง รวมถึงรัฐบาลไทย ธปท. รัฐวิสาหกิจไทย รวมถึงองคกรท่ีจัดตั้งโดย

กฎหมายพิเศษ โดยมีกระทรวงการคลงัค้ําประกัน ในสกุลเงินบาท

(ว3302,3,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.2 รัฐบาลหรือธนาคารกลาง รวมถึงรัฐบาลไทย ธปท. รัฐวิสาหกิจไทย รวมถึงองคกรท่ีจัดตั้งโดย

กฎหมายพิเศษ โดยมีกระทรวงการคลงัค้ําประกัน ในสกุลเงินตางประเทศ

(ว3302,3,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.3 รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ องคกรของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลงั (ในสกุลเงินบาท)

(ว3302,3,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.4 รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ องคกรของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลงั (ในสกุลเงินตางประเทศ) รวมถึง

รัฐวิสาหกิจตางประเทศ (ในสกุลเงินตราใดๆ)

(ว3302,3,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.5 ธนาคารเพ่ือการพัฒนาซ่ึงรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ (ว3303,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.6 สถาบันการเงนิ / บริษัทหลักทรัพย / บริษัทประกันภัย (ว3303,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.7 บริษัท (ว3303,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1.8 อื่นๆ (ว3302,3,6) 0.00 0.00 0.00 0.00

 1.2 หุนทุน

  1.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ยกเวน (1.2.4)

(ว3305) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2.2 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอื่น และอยูในดัชนีตลาดหลกัทรัพยตามที่กําหนด

 ยกเวน (1.2.4)

(ว3305) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2.3 ตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม (ว3305) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2.4 ตราสารทุนที่บริษัทลงทุนในบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมาย

วาดวยการประกันชีวิตอื่น หรือบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย โดยไมมีวัตถุประสงคในการแกไขฐานะทางการเงิน หรือปรับ

โครงสรางหนี้ ยกเวน (1.2.3)

(ว3305) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2.5 ตราสารทุนอื่นๆ (ว3305) 0.00 0.00 0.00 0.00

 1.3 อื่นๆ

  1.3.1 หนวยลงทนุ (ว3307) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.3.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทนุ-อื่นๆ (ว3308) 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.3.3 สลากออมทรัพย (ว3309) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 เงนิใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ

 2.1 เงนิลงทนุใหเชาซ้ือรถ / เชาซื้อทรัพยสินแบบลิสซิ่ง (ว3610, ว3620) 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.2 เงนิใหกูโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน

  2.2.1 อสังหาริมทรัพยที่ใชเปนท่ีอยูอาศัย (ว3520) 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.2.2 อสังหาริมทรัพยประเภทอื่น (ว3520) 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.3 เงนิใหกูยืมโดยมหีลักทรัพยเปนประกัน  (ว3530) 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.4 เงนิใหกูยืมโดยมธีนาคารพาณิชยค้ําประกัน (ว3540) 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.5 เงนิใหกูยืมโดยมบีุคคลค้ําประกัน (ว3570) 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.6 เงนิใหกูยืมอื่น (ว3580) 0.00 0.00 0.00 0.00

3 เงนิลงทนุอื่น (ว3690) 0.00 0.00 0.00 0.00

4 เงนิสดและเงนิฝากกับสถาบันการเงิน (ว3710) 0.00 0.00 0.00 0.00

5 อสังหาริมทรัพยและสินทรัพยดําเนินงาน

 5.1 ที่ทําการ (ว5100) 0.00 0.00 0.00 0.00

 5.2 สินทรัพยดําเนินงาน (ว5300) 0.00 0.00 0.00 0.00

6 อสังหาริมทรัพยอื่น

 6.1 อสังหาริมทรัพยรอการขาย (ว5200) 0.00 0.00 0.00 0.00

 6.2 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (ว5100, ว5200) 0.00 0.00 0.00 0.00

7 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ (Reinsurance asset)

 7.1 เงนิวางไวจากการประกันภัยตอ (ว4100) 0.00 0.00 0.00 0.00

 7.2 เงนิคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (ว4100) 0.00 0.00 0.00 0.00

 7.3 สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอที่รวมคาเผ่ือความผันผวน** (ว2300) 0.00 0.00 0.00

 7.4 ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น 0.00 0.00

8 เบ้ียประกันภัยคางรับ (ว2600) 0.00 0.00 0.00 0.00

9 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 0.00 0.00

10 รายไดจากการลงทุนคางรับ (ว3100) 0.00 0.00 0.00 0.00

11 คาความนิยม 0.00 0.00

12 ตราสารอนุพันธ (ว3310) 0.00 0.00 0.00

13 สินทรัพยอื่น (ว5900) 0.00 0.00 0.00 0.00

14 บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ* 0.00 0.00

รวมสินทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

** รวมคาเผื่อความผันผวนใชกับชองราคาประเมิน

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

1

สินทรัพย

รายการ ราคาบัญชี รายการปรับปรุง ราคาประเมิน



ว1220

งวดปจจุบัน งวดกอน งวดปจจุบัน งวดกอน งวดปจจุบัน งวดกอน

2 3 4 5 6 7

หนี้สิน

1 สํารองประกันภัย

 1.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (ว2300) 0.00 0.00 0.00

 1.2 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

  1.2.1 สํารองคาสินไหมทดแทน (ว2300) 0.00 0.00 0.00

  1.2.2 สํารองเบ้ียประกันภัย (ว2300) 0.00 0.00 0.00

 1.3 เงนิคางจายจากสัญญาประกันภัยระยะยาว 0.00 0.00

2 เงนิเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืม

 2.1 เงนิเบิกเกินบัญชี (ว6300) 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.2 เงนิกูยืมอื่นๆ (ว6300) 0.00 0.00 0.00 0.00

3 หนี้สินจากการประกันภัยตอ

 3.1 เงนิถือไวจากการประกันภัยตอ (ว4100) 0.00 0.00 0.00 0.00

 3.2 เงนิคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (ว4100) 0.00 0.00 0.00 0.00

 3.3 เจาหนี้ประกันภัยตออื่น 0.00 0.00

4 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 0.00 0.00

5 ภาษีเงินไดคางจาย 0.00 0.00

6 หนี้สินอื่นๆ

 6.1 คาใชจายคางจาย (ว2520) 0.00 0.00 0.00 0.00

 6.2 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ว2520) 0.00 0.00 0.00 0.00

 6.3 อื่นๆ (ว6900) 0.00 0.00 0.00 0.00

7 ตราสารอนุพันธ (ว3310) 0.00 0.00 0.00

8 หนี้สินทางการเงินอื่น 0.00 0.00

9 บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ* 0.00 0.00

รวมหนี้สนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สวนของเจาของ

10 ทุนชําระแลว

 10.1 หุนสามัญที่ออกและชําระแลว (ว1400) 0.00 0.00 0.00

 10.2 หุนบุริมสิทธิท่ีไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงินปนผล (ว1400) 0.00 0.00 0.00

 10.3 หุนบุริมสิทธิท่ีไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงนิปนผล (ว1400) 0.00 0.00 0.00

รวมทุนชําระแลว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 เงนิลงทนุจากสาํนักงานใหญ* (ว1400) 0.00 0.00 0.00

12 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (ว1400) 0.00 0.00 0.00

13 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (ว1400) 0.00 0.00 0.00

14 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

  14.1 ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.2  การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.3  การแปลงคางบการเงนิจากการดําเนินงานในตางประเทศ (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.4  ตนทุนการปองกันความเส่ียงรอตัดบัญชี (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.5  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.6  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.7 ตราสารทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.8 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทนุ(ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.9  การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน(ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.10  องคประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.11  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ว1400) 0.00 0.00 0.00

  14.12  อื่นๆ (ว1400) 0.00 0.00 0.00

15 กําไร (ขาดทุน) สะสม

 15.1 จัดสรรแลว (ว1400) 0.00 0.00 0.00

 15.2 ยังไมไดจัดสรร (ว1400) 0.00 0.00 0.00

16 หุนทุนซื้อคืน (ว1400) 0.00 0.00 0.00

รวมสวนของเจาของ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหนี้สนิและสวนของเจาของ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันท้ังสิ้น

17 ออกหนังสือค้ําประกัน (ว7002) 0.00 0.00 0.00

18 ภาระผูกพันอื่น 0.00 0.00

หมายเหตุ : * ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

หนี้สินและสวนของเจาของ

รายการ

1

ราคาบัญชี รายการปรับปรุง ราคาประเมิน



ว1300

งวดปจจุบัน งวดกอน
2 3

1. เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายได (ว2300) 0.00

2. รายไดคาจางและคาบําเหน็จ (ว2300) 0.00

3. รายไดเงินสมทบ (ว2300) 0.00

4. รวม (1+2+3) (ว2300) 0.00 0.00

5. สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (ว2300) 0.00

6. สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพ่ิม (ลด) (ว2300) 0.00

7. คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (ว2300) 0.00

8. คาจางและคาบําเหน็จ (ว2300) 0.00

9. คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (ว2300) 0.00

10. เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ว2300) 0.00

11. คาใชจายในการดําเนินงาน (ว2300) 0.00

12. รวม (5+6+7+8+9+10+11) 0.00 0.00

13. กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (4-12) 0.00 0.00

14. รายไดจากการลงทุนสุทธิ (ว3100) 0.00

15. รายไดอ่ืน

16. คาใชจายอื่น

17. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (13+14+15-16) 0.00 0.00

18. กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ การขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย และการตีราคาเงินลงทุน

  18.1 กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุน (ว3200) 0.00

  18.2 กําไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (ว3200) 0.00

  18.3  ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (ว3200) 0.00

  18.4  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน (ว3200) 0.00

  18.5  กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ว3200) 0.00

19 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสีย)

20. กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับจากการชําระหนี้

21. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

22. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง

23. เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

24. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

25. เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย

26. กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล (17+18.1+18.2-18.3-18.4+18.5+19+20+21+22-23-24-25) 0.00 0.00

27. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

28. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป(26-27) 0.00 0.00

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

29.  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน ตราสารหนีด้วยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ว3200) 0.00

30.  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ว1400) 0.00

31. กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ

ในหนวยงานตางประเทศ

32. กําไร (ขาดทุน) จากตนทนุการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี (ว1400) 0.00

33. กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ

34. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการ

ที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

35. กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย (ว1400) 0.00

36. กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ว3200)

37. กําไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (ว3200) 0.00

38. กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของ

พนักงาน

39. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ี

ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

40.  องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ว1400) 0.00

41.  ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (ว1400) 0.00

42. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี (29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40-41) 0.00 0.00

43. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (28+42) 0.00 0.00

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

ผลการดําเนนิงาน

รายการ

1

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จาํกัด

ราคาบัญชี



ว1400

งวดปจจุบัน งวดกอน

1 2 3

1.  ทุนเรือนหุน        

  ทุนจดทะเบียน        

    หุนสามัญ จํานวน [ ]หุน มูลคาหุนละ [ ]บาท      

    รวมเปนเงิน [ ]บาท      

    หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงนิปนผล       

     จํานวน [ ]หุน มูลคาหุนละ [ ]บาท      

    รวมเปนเงิน [ ]บาท      

    หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงนิปนผล       

     จํานวน [ ]หุน มูลคาหุนละ [ ]บาท      

    รวมเปนเงิน [ ]บาท      

    รวมทุนจดทะเบียน      0.00 0.00

  ทุนชําระแลว - เงนิลงทุนจากสํานักงานใหญ*        

    ยกมาตนป      

      หุนสามัญ     

      หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนดิไมสะสมเงนิปนผล     

      หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนดิสะสมเงินปนผล     

      เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ    

    ชําระเพ่ิมระหวางงวด      

      หุนสามัญ     

      หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนดิไมสะสมเงนิปนผล     

      หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนดิสะสมเงินปนผล     

      เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ    

    ยกไปปลายงวด      

      หุนสามัญ     0.00

      หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนดิไมสะสมเงนิปนผล     0.00

      หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนดิสะสมเงินปนผล     0.00

      เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ    0.00

    รวมทุนชําระแลว  - เงนิลงทุนจากสํานักงานใหญ*      0.00 0.00

2.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน        

    ยกมาตนป      

    เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด      

    ยกไปปลายงวด      0.00 0.00

3.  สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน        

  3.1  สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ      

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  3.2  สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงนิปนผล

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  3.3  สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงินปนผล

รายการ

สวนของเจาของ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ราคาบัญชี



ว1400

งวดปจจุบัน งวดกอน

1 2 3

รายการ
ราคาบัญชี

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

    สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน ยกไปปลายงวด      0.00 0.00

4.  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ        

  4.1 ตราสารหนี้ที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.2  การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.3  การแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ 

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    (ว1300) 0.00

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.4  ตนทนุการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี 

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.5  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมและการรวมคา

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    (ว1300) 0.00

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.6  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.7 ตราสารทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

  4.8 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน

      ยกมาตนป    
      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด (ว3200) 0.00

      ยกไปปลายงวด   0.00 0.00

  4.9  การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด

      ยกไปปลายงวด   0.00 0.00

  4.10  องคประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด

      ยกไปปลายงวด   0.00 0.00



ว1400

งวดปจจุบัน งวดกอน

1 2 3

รายการ
ราคาบัญชี

  4.11  ภาษีเงนิไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น      

      ยกมาตนป    1.00

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด 1.00

      ยกไปปลายงวด   0.00 2.00

  4.12  อ่ืนๆ      

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด

      ยกไปปลายงวด   0.00 0.00

5  กําไร (ขาดทุน) สะสม        

  5.1  จัดสรรแลว      

    5.1.1  สํารองตามกฎหมาย    

        ยกมาตนป  

        เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด  

        ยกไปปลายงวด  0.00 0.00

    5.1.2  สํารองอ่ืน    

      5.1.2.1  สํารองตามขอบังคับของบริษัท  

          ยกมาตนป

          เพิ่ม (ลด) ระหวางงวด

          ยกไปปลายงวด 0.00 0.00

      5.1.2.2  สํารองเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  

          ยกมาตนป

          เพิ่ม (ลด) ระหวางงวด

          ยกไปปลายงวด 0.00 0.00

      5.1.2.3  สํารองอ่ืน ๆ  

          ยกมาตนป 1.00

          เพิ่ม (ลด) ระหวางงวด

          ยกไปปลายงวด 0.00 1.00

        รวมสํารองอ่ืน  0.00 1.00

  5.2  ยังไมไดจัดสรร      

      ยกมาตนป    

      เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด    

         - ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด  

         - เงนิปนผลผูถือหุน  

         - กําไรสงออกไปสํานักงานใหญ*  

         - สํารองตามกฏหมาย

         - กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป  (ว1300) 0.00

         - กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพยตราสารทุนรับรูเขาสวนของเจาของ (ว3200) 0.00

         - อ่ืนๆ  

      ยกไปปลายงวด    0.00 0.00

6  หุนทุนซื้อคืน        

    ยกมาตนป      

    เพ่ิม (ลด) ระหวางงวด      

    ยกไปปลายงวด      0.00 0.00

7  รวมสวนของเจาของ 0.00 -1.00

        



ว1500

รายการ งวดปจจุบัน งวดกอน

1 2 3

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน      

1.  เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง    

2.  เงนิรับ (เงนิจาย) เกี่ยวกับการประกันภัยตอ    

3.  รายไดเงินสมทบ    

4.  คาสินไหมทดแทนจายจากการรบัประกันภัยโดยตรง    

5.  คาจางและคาบําเหน็จจาย    

6.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น    

7.  คาใชจายในการดําเนินงาน    

8.  รายไดจากการลงทุนสทุธิ    

  8.1  ดอกเบี้ยรับ  

  8.2  เงนิปนผลรับ  

  8.3  รายไดจากการลงทุนอื่น  

9.  รายไดอื่น    

10.  คาใชจายอื่น    

11.  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล    

12. เงนิสดรับ - สินทรัพยทางการเงนิ

13. เงนิสดจาย - สินทรัพยทางการเงนิ  

14.  อื่นๆ

15.  เงนิสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 0.00 0.00

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน      

16.  อสังหาริมทรพัยและสินทรัพยดาํเนินงาน

17.  อื่นๆ

18.  เงนิสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมการลงทุน 0.00 0.00

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน      

19.  เงนิเพ่ิมทุน / เงนิเพิ่มทุนจากสํานักงานใหญ*

20.  สวนเกินมูลคาหุน

21.  เงนิกูยืม

22.  เงนิปนผลผูถือหุน / เงนิกําไรสงออกใหสํานักงานใหญ

23.  อื่นๆ

24.  เงนิสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00

25.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (17+20+26) 0.00 0.00

26.  เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

27.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (27+28) 0.00 0.00

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

รายงานกระแสเงินสด

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด



ว2100

จํานวนกรมธรรมประกนัภัย จํานวนผูเอาประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย (พันบาท)

1.  การประกันอัคคภีัย      

2.  การประกันภัยทางทะเลและขนสง      

  2.1  การประกันภัยตัวเรือ    

  2.2  การประกันภัยสินคา    

      รวม  0.00 0.00 0.00

3.  การประกันภัยรถยนต      

  3.1  การประกันภัยรถโดยขอบังคบัแหงกฎหมาย     

  3.2  การประกันภัยรถโดยความสมคัรใจ    

      รวม  0.00 0.00 0.00

4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด      

  4.1  การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial all risks)

  4.2  การประกันภัยทรพัยสิน (Property)    

  4.3  การประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมาย    

  4.4  การประกันภัยอุบัติเหตุ     

  4.5  การประกันภัยสุขภาพ    --XXX--

  4.6  การประกันภัยการเดนิทาง    

  4.7  การประกันภัยวิศวกรรม    

  4.8  การประกันภัยอากาศยาน    

  4.9  การประกันภัยดานการเงิน (Financial)    

  4.10  การประกันภัยอิสรภาพ    

  4.11  การประกันภัยประเภทอื่นนอกจาก 4.1 - 4.10    

      รวม  0.00 0.00 0.00

        รวมการรับประกันภัยทุกประเภท 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ   

1.  ขอ 4.4  การประกันภัยอุบัติเหตุ  ใหระบุจํานวนเงนิเอาประกันภัยกรณผูีเอาประกันภัยเสียชีวิต

2.  ขอ 4.7  การประกันภัยวิศวกรรม  ใหระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยหมวดงานกอสรางและงานติดตั้งเครื่องจักร

3.  XXX หมายถึงไมตองกรอกขอมูล

การรับประกันวินาศภัย

ประเภทของการประกันภัย การรับประกนัภัยโดยตรง

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด



ว2300

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรบัสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรบัสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปที่แลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปที่แลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุด      

  9.1  ปที่แลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพ่ิม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณี)      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปที่แลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปที่แลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน(12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2.1 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  รวมสํารองประกันภัยและคาสินไหมทดแทน (8+10+13)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

15.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

16.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

17.  เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  คาใชจายในการดําเนินงาน      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

19.  รวมคาใชจาย (15+16+17+18)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

20.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (6-14-19)   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ตางประเทศ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

รายการ

การรับประกันภัยตอ

การรับประกันภัยทุกประเภท 

การเอาประกันภัยตอ

ตางประเทศ รวม

การเอาประกันภัยตอชวง

รวม ในประเทศตางประเทศ (6-13)ในประเทศรวมในประเทศ

การรับประกันภัย

โดยตรง



ว2310

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภยัรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไมถือเปนรายได      

  2.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภยัที่ยังไมสิ้นสุด      

  9.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภยัที่ยังไมสิ้นสุดเพ่ิม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสนิไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสนิไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสนิไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2.1 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รวม

การรับประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอ

รายการ
ในประเทศ ตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ในประเทศ ตางประเทศ

การรับประกันอคัคีภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง รวม รวม (6-13)

การเอาประกันภัยตอชวง

ตางประเทศในประเทศ



ว2320

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)     -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

การเอาประกันภัยตอชวง

ในประเทศ ตางประเทศ รวมตางประเทศรวม

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

(6-13)รวม

การรับประกันภยัทางทะเลและขนสง-ประกันภัยตัวเรือและประกันภยัสินคา 
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอ

ในประเทศในประเทศ ตางประเทศ
รายการ



ว2321

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภยัรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไมถือเปนรายได      

  2.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภยัที่ยังไมสิ้นสุด      

  9.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภยัที่ยังไมสิ้นสุดเพ่ิม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสนิไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสนิไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสนิไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2.1 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

การเอาประกันภัยตอชวง

ในประเทศ ตางประเทศ รวมตางประเทศรวม

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

(6-13)รวม

การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง-ประกันภัยตัวเรือ 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอ

ในประเทศในประเทศ ตางประเทศ
รายการ



ว2322

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนที่ไมใชเบี้ยประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุด      

  9.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณี) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2.1 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ในประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ

การรับประกันภัยตอ

รวมตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากดั

รวม

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

รายการ

การเอาประกันภัยตอ

การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง-ประกันภยัสินคา 

การเอาประกันภัยตอชวง

ในประเทศ ตางประเทศ (6-13)รวม

การรับประกันภัย

โดยตรง



ว2330

สุทธิ

รวมการรับประกันภยั รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนที่ไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

3.  เบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเสี่ยงภยัที่ยังไมสิ้นสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

10.  สํารองความเสี่ยงภยัที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณี)      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดข้ึนแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.2  เกิดข้ึนแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

16.  เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รวมตางประเทศรวมในประเทศ
รายการ

การเอาประกันภัยตอ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

รวมในประเทศ

การรับประกันภัยรถ-โดยขอบงัคับแหงกฎหมายและโดยความสมัครใจ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอชวง

(6-13)ตางประเทศตางประเทศ ในประเทศ



ว2331

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ตางประเทศ รวม

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

ในประเทศ รวม

การรับประกันภัย

โดยตรง

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ในประเทศ รวม
รายการ

(6-13)

การรับประกันภยัรถ-โดยขอบังคับแหงกฎหมาย

การเอาประกันภัยตอชวง

ในประเทศ ตางประเทศ

การรับประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอ

ตางประเทศ



ว2332

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)       -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ในประเทศ
รายการ

การเอาประกันภัยตอ

รวมรวมตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

การรับประกันภยัรถ-โดยความสมัครใจ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ

(6-13)ในประเทศ รวมตางประเทศในประเทศ ตางประเทศ

การเอาประกันภัยตอชวง



ว2340

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนที่ไมใชเบี้ยประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปที่แลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

3.  เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว      

  7.1  ปที่แลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาวเพิ่ม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเสี่ยงภยัที่ยงัไมสิ้นสุด      

  9.1  ปที่แลว    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

10.  สํารองความเสี่ยงภยัที่ยงัไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปที่แลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรบัรายงานแลว    

    12.2.1  ปที่แลว  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

16.  เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน (6-17)          -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ในประเทศ ตางประเทศ (6-13)ในประเทศ

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-รวมทุกประเภทของภัยเบ็ดเตล็ด 

ตางประเทศ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

รวม รวมตางประเทศ

การเอาประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอชวง

ในประเทศ

การรับประกันภัยตอ
การรับประกันภัย

โดยตรง รวม
รายการ



ว2341

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนที่ไมใชเบี้ยประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว      

  7.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาวเพิ่ม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเสี่ยงภยัที่ยงัไมสิ้นสุด      

  9.1  ปที่แลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเสี่ยงภยัที่ยงัไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรบัรายงานแลว    

    12.2.1  ปที่แลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงินสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน (6-17)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รวมรวม

การเอาประกันภัยตอชวง

รวมตางประเทศตางประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

รายการ
ในประเทศ

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR) และการประกันภัยทรัพยสิน (Property)

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ

ในประเทศ (6-13)ในประเทศ

การเอาประกันภัยตอ

ตางประเทศ



ว2342

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ในประเทศในประเทศ
รายการ

ตางประเทศตางประเทศ

การเอาประกันภัยตอ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

การรับประกันภยัเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ

รวม (6-13)

การเอาประกันภัยตอชวง

รวมในประเทศ ตางประเทศ รวม



ว2343

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2.1 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17) -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ในประเทศในประเทศ
รายการ

ตางประเทศตางประเทศ

การเอาประกันภัยตอ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

การรับประกันภยัเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยอุบัติเหตุ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ

รวม (6-13)

การเอาประกันภัยตอชวง

รวมในประเทศ ตางประเทศ รวม



ว2344

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ในประเทศรวม ตางประเทศ
รายการ

การเอาประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอชวง

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ในประเทศ รวม

การรับประกันภยัเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยสุขภาพ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง รวม ตางประเทศ

การรับประกันภัยตอ

(6-13)ในประเทศตางประเทศ



ว2345

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ในประเทศรวม ตางประเทศ
รายการ

การเอาประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอชวง

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ในประเทศ รวม

การรับประกันภยัเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยการเดินทาง

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง รวม ตางประเทศ

การรับประกันภัยตอ

(6-13)ในประเทศตางประเทศ



ว2346

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

ตางประเทศ ตางประเทศ ในประเทศในประเทศ ตางประเทศรวม

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ในประเทศ

การรับประกันภยัเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยอิสรภาพ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

รายการ
การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ การเอาประกันภัยตอ

รวม

การเอาประกันภัยตอชวง

รวม (6-13)



ว2347

สุทธิ

รวมการรับประกันภัย รวมการเอาประกันภัย

(2+5) (9+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.1  หัก สวนท่ีไมใชเบ้ียประกันภัยรับตามมาตรฐานการบัญชี     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  เบ้ียประกันภัยรับสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (1 - 1.1)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได      

  2.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  2.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

3.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (1.2+2.1-2.2)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

4.  รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รายไดเงินสมทบ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

6.  รวมรายได (3+4+5)      0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

7.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว      

  7.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  7.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

8.  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (7.2-7.1)      0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

9.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด      

  9.1  ปท่ีแลว    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  9.2  งวดปจจุบัน    -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

10.  สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่ม (ลด) ((คาที่มากกวาระหวาง 0 และ(9.2 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

11.  คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (หักคาสินไหมทดแทนรับคืนจากคูกรณ)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.  สํารองคาสินไหมทดแทน      

  12.1  เกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับรายงาน    

    12.1.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.1.2  งวดปจจุบัน   -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.2  เกิดขึ้นแลว และไดรับรายงานแลว    

    12.2.1  ปท่ีแลว  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

    12.2.2  งวดปจจุบัน  -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

  12.3  รวมสํารองคาสินไหมทดแทน (12.1.2+12.2.2)    0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

13.  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางงวด (11+(12.1.2-12.1.1)+(12.2.2-12.2. 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

14.  คาจางและคาบําเหน็จ      0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

15.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

16.  เงนิสมทบบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

17.  รวมคาใชจาย (8+10+13+14+15+16)      -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

18.  กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยข้ันตน (6-17)     -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- 0.00

หมายเหตุ : เครื่องหมาย -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

การเอาประกันภัยตอ

รวมรวมตางประเทศในประเทศ ในประเทศ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

รวมตางประเทศ

การรับประกันภยัเบ็ดเตล็ด-อื่นๆ

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยขั้นตน

การรับประกันภัย

โดยตรง

การรับประกันภัยตอ

(6-13)
รายการ

การเอาประกันภัยตอชวง

ในประเทศ ตางประเทศ



ประเภทอัคคีภัย

2

ประเภทเบ็ดเตล็ด

3

รวม

(2 + 3)

4

ประเภทอัคคีภัย

5

ประเภทเบ็ดเตล็ด

6

รวม

(5 + 6)

7

ประเภทอัคคีภัย

8

ประเภทเบ็ดเตล็ด

9

รวม

(8 + 9)

10

1. การรับประกันภยัโดยตรง 0.00 0.00 0.00 0.00

2. การรับประกันภยัตอ

  2.1 ในประเทศ  0.00 0.00 0.00 0.00

  2.2 อื่นๆ  0.00 0.00 0.00 0.00

  2.3 รวมการรบัประกันภยัตอ (2.1 + 2.2)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. รวมการรบัประกันภยัโดยตรงและการรับประกันภยัตอ (1 + 2.3)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. การเอาประกันภัยตอ

  4.1 ในประเทศ  

    4.1.1 กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.1.2 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00

  4.2 ตางประเทศ  

    4.2.1 อาเซยีน 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.2.2 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00

  4.3 รวมการเอาประกันภยัตอ (4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. เบี้ยประกันภยัรับสุทธิ (3 - 4.3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

การรับประกันภยัพิบัติ

รายการ

1

จํานวนเบี้ยประกันภัย(บาท)

บานท่ีอยูอาศัย SME ทุนประกันไมเกิน 50 ลานบาท อุตสาหกรรม รวมทุกประเภท

(4 + 7 + 10)

11



ว2520
HEADER AMOUNT INSURED_EXPENSES CLAIM_EXPENSES INVESTMENT_EXPENSES OPERATING_EXPENSES BOOK_ACCRUED_EXP APPRAISED_ACCRUED_EXP

จํานวนเงิน

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  คาจางและคาบําเหนจ็      -XX- -XX- -XX-

2.  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น      

  2.1  คาสํารวจและรายงานสําหรับการพิจารณารับประกันภัย    -XX- -XX- -XX-

  2.2  คาใชจายสงเสริมการขาย    -XX- -XX- -XX-

  2.3  อื่น ๆ    -XX- -XX- -XX-

  2.4  รวมคาใชจายในการรับประกันภัยอื่น    0.00 0.00 -XX- -XX- -XX- 0.00 0.00

3.  คาใชจายสํานักงาน      

  3.1  คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน    

    3.1.1  เงินเดอืน  

      3.1.1.1  คณะกรรมการ -XX- -XX- -XX- -XX-

      3.1.1.2  พนักงาน -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.1.2  ผลประโยชนอื่น-ระยะสั้น  

      3.1.2.1  คณะกรรมการ -XX- -XX- -XX- -XX-

      3.1.2.2  พนักงาน -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.1.3  ผลประโยชนอื่น-ระยะยาว  

      3.1.3.1  คณะกรรมการ -XX- -XX- -XX- -XX-

      3.1.3.2  พนักงาน -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.1.4  รวม  0.00 0.00 0.00

  3.2  คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ    

    3.2.1  คาเชา  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.2  คาซอมแซมและบํารุงรักษา  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.3  คาเบี้ยประกันภัย  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.4  คาไฟฟาและน้ําประปา  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.5  คาใชจายสมองกล  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.6  คาเสื่อมราคา  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.7  อื่น ๆ  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.2.8  รวม  0.00 0.00 0.00

  3.3  คาภาษีอากร    

  3.4  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    

  3.5  คาใชจายในการดาํเนินงานอ่ืน    

    3.5.1  คาใชจายเดินทาง  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.2  คาไปรษณียและสื่อสาร  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.3  คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.4  คาธรรมเนียมวิชาชีพ  

    3.5.5  คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมสถาบันการเงิน  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.6  คาใชจายยานพาหนะ  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.7  คาโฆษณา  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.8  คารับรอง  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.9  คาการกุศล  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.10  คาบํารุงสมาคมและสถาบัน  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.11  คาธรรมเนียมและคาปรับ  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.12  อื่น ๆ   -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.13  คาใชจายที่สํานักงานใหญเฉลี่ยจากสํานักงานสาขา*  -XX- -XX- -XX- -XX-

    3.5.14  รวม  0.00 0.00 0.00

4.  รวมคาใชจาย  (1+2.4+3.1.4+3.2.8+3.3+3.4+3.5.14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : 1. * ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

                 2. -XX- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รายงานประจาํป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ราคาประเมิน
คาใชจายในการ

ดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

รายการคาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายคางจาย

คาใชจายในการลงทุน

คาใชจายแยกตามหนาที่

คาใชจายในการ

จัดการคาสินไหม

ทดแทน

ราคาบัญชี
คาใชจายในการรับ

ประกันภัย



ราคาประเมิน

1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91 - 365 วัน เกิน 365 วัน
รวม

(3+4+5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  การประกันอัคคภัีย  0.00 0.00 0.00 0.00

2.  การประกันภัยทางทะเลและการขนสง  

  2.1  ประกันภัยตัวเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.2  ประกันภัยสินคา 0.00 0.00 0.00 0.00

3.  การประกันภัยรถ  

  3.1  ขอบังคับแหงกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00

  3.2  ความสมัครใจ 0.00 0.00 0.00 0.00

4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รวมเบี้ยประกันภัยคางรับกอนหักคาเผื่อการดอยคา  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.  หัก คาเผื่อการดอยคา  0.00 0.00

7.  รวมทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เบี้ยประกันภัยคางรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

รายการ

จํานวนเงินคางรับ

เบ้ียประกันภยัรับ

โดยตรงรวมตลอดท้ังป

คาจางและคา

บําเหน็จจากการรับ

ประกันภยัโดยตรง

รวมตลอดท้ังป

ยังไมครบกําหนดชําระ

เกินกําหนดชําระ
ราคาบัญชี

(2+8)



ว2610

1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91 -  365 วัน เกิน 365 วัน
รวม

(3+4+5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  เบี้ยประกันภัยคางรบัจากตัวแทน    

  1.1  รายใหญ จํานวน 50 รายแรก  0.00 0.00

  1.2  รายยอยที่เหลือ (จํานวน[ ]ราย)  0.00 0.00

  รวมเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทน    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.  เบี้ยประกันภัยคางรบัจากนายหนาที่เก่ียวของกัน    

  2.1  ธนาคาร  0.00 0.00

  2.2  รายใหญ จํานวน 15 รายแรก (ไมรวมธนาคาร)  0.00 0.00

  2.3  รายยอยที่เหลือ (จํานวน[ ]ราย)  0.00 0.00

  รวมเบี้ยประกันภัยคางรับจากนายหนาที่เก่ียวของกัน    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.  เบี้ยประกันภัยคางรบัจากนายหนาทั่วไป    

  3.1  ธนาคาร  0.00 0.00

  3.2  รายใหญ จํานวน 15 รายแรก (ไมรวมธนาคาร)  0.00 0.00

  3.3  รายยอยที่เหลือ (จํานวน[ ]ราย)  0.00 0.00

  รวมเบี้ยประกันภัยคางรับจากนายหนาทั่วไป    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.  เบี้ยประกันภัยคางรบัที่ไมผานตัวแทน และนายหนา    

  4.1  สวนราชการรฐัวิสาหกิจและองคการระหวางประเทศ 0.00 0.00

  4.2  ผูเอาประกันภัย  0.00 0.00

  รวมเบี้ยประกันภัยคางรับที่ไมผานตัวแทน และนายหนา    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.  รวมเบี้ยประกันภัยคางรับกอนหักคาเผื่อการดอยคา    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.  หัก  คาเผื่อการดอยคา    0.00 0.00

7.  เบี้ยประกันภัยคางรบัสุทธิ    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ยังไมครบกําหนด

ชําระ

เบี้ยประกันภัยคางรับ-กลุมลูกหนี้

เบี้ยประกันภัยรับ

รวมตลอดทั้งป
ราคาบัญชี

(2+8)
ราคาประเมิน

รายการ
เกินกําหนดชําระ

จํานวนเงินคางรับ



ว3100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  รายไดจากการลงทุนรับจากรัฐบาล / รฐัวิสาหกิจตามประเภทของตราสารหนี้ / เงิน

ฝากธนาคาร / เงินปนผลที่ประกาศแลวของหลักทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย / เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน

  1.1  ดอกเบี้ยพันธบัตร 0.00

  1.2  ดอกเบี้ยตั๋วเงินคลัง 0.00

  1.3  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน-ต๋ัวแลกเงิน 0.00

  1.4  เงินปนผลหุนทุน

    1.4.1 การลงทุน 0.00

    1.4.2 การประกอบธุรกิจอื่น 0.00

    1.4.3 รวมเงินปนผลหุนทุน (1.4.1 + 1.4.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.5  รายไดรับจากหนวยลงทุน 0.00

  1.6  ดอกเบี้ยหุนกู 0.00

  1.7   ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 0.00

  1.8  รายไดจากสลากออมทรัพย 0.00 -xx-

  1.9  รายไดจากการลงทุนอ่ืน 0.00 -xx-

  รวม  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.  รายไดจากการลงทุนอ่ืนๆ  

  2.1  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน-ต๋ัวแลกเงิน 0.00

  2.2  เงินปนผลหุนทุน

    2.2.1 การลงทุน 0.00

    2.2.2 การประกอบธุรกิจอื่น 0.00

    2.2.3 รวมเงินปนผลหุนทุน (2.2.1 + 2.2.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.3  รายไดรับจากหนวยลงทุน 0.00

  2.4  ดอกเบี้ยหุนกู 0.00

  2.5  ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน - เพื่อที่อยูอาศัย 0.00 -xx-

  2.6  ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน - เพื่อธุรกิจ 0.00 -xx-

  2.7  ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน 0.00 -xx-

  2.8  ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมโดยมีธนาคารพาณิชยค้ําประกัน 0.00 -xx-

  2.9  ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน 0.00 -xx-

  2.10  ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมอ่ืน 0.00 -xx-

  2.11  ดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อรถ -xx-

  2.12  ดอกเบี้ยจากการใหเชาทรพัยสินแบบลิสซิ่ง -xx-

  2.13  รายไดจากการทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 0.00 -xx-

  2.14  รายไดจากการทําธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย 0.00 -xx-

  2.15  รายไดจากการลงทุนอ่ืน 0.00 -xx-

  รวม  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.  รวมรายไดจากการลงทุน (1+2)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.  คาใชจายในการลงทุน                                            (ว2520)  0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

5.  รายไดจากการลงทุนสุทธิ (3-4)  0.00 -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX- -XX-

หมายเหตุ : -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

รวม

รายไดจากการลงทุนสุทธิและรายไดจากการลงทุนคางรับ

รายการ

รายไดจากการลงทุน

ระหวางป

รายไดจากการลงทุนคางรับสิ้นป

หมายเหตุ
ราคาบัญชี

ราคาประเมิน
บริษัทยอย

บริษัทแมหรือบริษัท

ท่ีทํางบการเงินรวม

บุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกันอื่น

บุคคลหรือกิจการท่ี

ไมเกี่ยวของกัน

สินทรัพยที่จัดสรร

ตามมาตรา 27/4



ว3200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. ตราสารท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

  1.1. พันธบัตร      

  1.2.  ตั๋วสัญญาใชเงิน - ตั๋วแลกเงิน      

  1.3. หุนทุน

  1.4.  หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ -หุนกูดอยสิทธิ      

  1.5.  หนวยลงทุน      

  1.6. ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทุน-อื่นๆ

  1.7.  สลากออมทรัพย      

  1.8. ตราสารอนุพันธอื่น

  1.9. เงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับ

    1.9.1  เงินใหกูโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน  

    1.9.2  เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน    

    1.9.3  เงินใหกูยืมโดยมีธนาคารพาณิชยค้ําประกัน  

    1.9.4  เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน  

    1.9.5  เงินใหกูยืมอื่น  

  1.10.  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย      

  1.11. หน้ีสินทางการเงินอื่น

  1.12 เคร่ืองทางการเงินอื่น

  1.13. รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ตราสารท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะกลับมารับรูในงบกําไรขาดทุนอีก)

  2.1.  พันธบัตร      

  2.2  ตั๋วสัญญาใชเงิน - ตั๋วแลกเงิน      

  2.3  หุนทุน

  2.4  หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ -หุนกูดอยสิทธิ      

  2.5 หนวยลงทุน      

  2.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทุน-อื่นๆ

  2.7  สลากออมทรัพย      

  2.8 . เงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับ

    2.8.1 เงินใหกูโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน  

    2.8.2  เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน    

    2.8.3 เงินใหกูยืมโดยมีธนาคารพาณิชยค้ําประกัน  

    2.8.4 เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน  

    2.8.5  เงินใหกูยืมอื่น  

  2.9 .เคร่ืองทางการเงินอื่น

  2.10. รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ตราสารท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไมกลับมารับรูในงบกําไรขาดทุนอีก)

  3.1.  พันธบัตร      

  3.2  ตั๋วสัญญาใชเงิน - ตั๋วแลกเงิน      

  3.3  หุนทุน

  3.4  หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ -หุนกูดอยสิทธิ      

  3.5 หนวยลงทุน      

  3.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทุน-อื่นๆ

  3.7  สลากออมทรัพย      

  3.8 . เงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับ

    3.8.1 เงินใหกูโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน  

    3.8.2  เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน    

    3.8.3 เงินใหกูยืมโดยมีธนาคารพาณิชยค้ําประกัน  

    3.8.4 เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน  

    3.8.5  เงินใหกูยืมอื่น  

  3.9 .เคร่ืองทางการเงินอื่น

  3.10. รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ราคาทุนตัดจําหนาย

  4.1.  พันธบัตร      

  4.2  ตั๋วสัญญาใชเงิน - ตั๋วแลกเงิน      

  4.3  หุนทุน

  4.4  หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ -หุนกูดอยสิทธิ      

  4.5 หนวยลงทุน      

  4.7  สลากออมทรัพย      

  4.8 . เงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับ

    4.8.1 เงินใหกูโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน  

    4.8.2  เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน    

    4.8.3 เงินใหกูยืมโดยมีธนาคารพาณิชยค้ําประกัน  

    4.8.4 เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน  

    4.8.5  เงินใหกูยืมอื่น  

  4.9 .เคร่ืองทางการเงินอื่น

  4.10. รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

ตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

ตราสารอนุพันธตามมาตรฐานการบัญชี

งวดกอน

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงิน

ลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับตรา

สารหน้ีตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงิน

ลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับตรา

สารทุนตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายหรือ

ชําระเงินรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับตรา

สารอนุพันธตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงิน

ลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับ

รายการอื่นๆ

กําไร (ขาดทุน) 

จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

ผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการดอยคาตราสารทุน

ตามมาตรฐานการบัญชีและหนวยลงทุน

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

ตราสารหน้ีตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

ตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

ตราสารอนุพันธตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

รายการอื่นๆ

จํานวนของการเปลี่ยนแปลงมูลคา

ยุตธิรรมของหน้ีสินทางการเงินที่เปนผล

จากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดาน

เครดติของหน้ีสินที่วัดมูลคาดวยมูลคา

ยุตธิรรมผานกําไรหรือขาดทุน

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนาย - การโอนเปล่ียนประเภท - การเพ่ิมหรือลดคาจากการตรีาคาเครื่องมือทางการเงิน และเงินลงทุนอื่น

รายการ งวดปจจุบัน

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงิน

ลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับตรา

สารหน้ีตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงิน

ลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับตรา

สารทุนตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายหรือ

ชําระเงินรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับตรา

สารอนุพันธตามมาตรฐานการบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงิน

ลงทุนรับรูเขากําไรขาดทุนสําหรับ

รายการอื่นๆ

กําไร (ขาดทุน) 

จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

รายการอื่นๆ

จํานวนของการเปลี่ยนแปลงมูลคา

ยุตธิรรมของหน้ีสินทางการเงินที่เปนผล

จากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดาน

เครดติของหน้ีสินที่วัดมูลคาดวยมูลคา

ยุตธิรรมผานกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการดอยคาตราสารทุน

ตามมาตรฐานการบัญชีและหนวยลงทุน

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา

ยุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับ

ตราสารหน้ีตามมาตรฐานการบัญชี
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วัดมูลคาดวยราคา

ยุติธรรมผานกําไร

ขาดทุน

วัดมูลคาดวยราคา

ยุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วัดมูลคาดวยราคาทุน

ตัดจําหนาย
รวม

รอยละของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวม

วัดมูลคาดวยราคา

ยุติธรรมผานกําไร

ขาดทุน

วัดมูลคาดวยราคา

ยุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วัดมูลคาดวยราคาทุน

ตัดจําหนาย
รวม

รอยละของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย

ตอสินทรัพยรวม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  พันธบัตร ต๋ัวเงิน หุนกู ออกโดย      

  1.1  รัฐบาลหรือธนาคารกลาง รวมถึงรัฐบาลไทย ธปท. รัฐวสิาหกิจไทย รวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ โดยมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน ในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินของประเทศที่ออก      0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  รัฐบาลหรือธนาคารกลาง รวมถึงรัฐบาลไทย ธปท. รัฐวสิาหกิจไทย รวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ โดยมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน ในสกุลเงินตางประเทศ     0.00 0.00 0.00 0.00

  1.3  รัฐวสิาหกิจ รวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ องคกรของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง (ในสกุลเงินบาท)     0.00 0.00 0.00 0.00

  1.4  รัฐวสิาหกิจ รวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ องคกรของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง (ในสกุลเงินตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.5  ธนาคารเพ่ือการพัฒนาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ    0.00 0.00 0.00 0.00

  1.6  สถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย / บริษัทประกันภยั    0.00 0.00 0.00 0.00

  1.7  บริษัท    0.00 0.00 0.00 0.00

  1.8  อื่นๆ    0.00 0.00 0.00 0.00

    รวม    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  หุนทุน      

  2.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ยกเวน (2.4)   0.00 0.00 0.00 0.00

  2.2  ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน และอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนด ยกเวน (2.4) 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.3  ตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.4  ตราสารทุนที่บริษัทลงทุนในบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตอื่น หรือบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธรุกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย โดยไมมีวตัถุประสงคในการแกไขฐานะทางการเงิน หรือปรับโครงสรางหนี้ ยกเวน 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.5  ตราสารทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00

    รวม    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3  อื่นๆ      

  3.1  หนวยลงทุน    0.00 0.00 0.00 0.00

  3.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทุน-อื่นๆ    0.00 0.00 0.00 0.00

  3.3  สลากออมทรัพย    0.00 0.00 0.00 0.00

  3.4  อื่นๆ    0.00 0.00 0.00 0.00

    รวมอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4  รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

รายการ

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ราคาบัญชี ราคาประเมิน



รหัสประเภท ผูออก

ลงทุนโดยตรง ผานหนวยลงทุน

จํานวนเงิน สกุลเงิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1.1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากดั

พันธบตัร

ระยะเวลาคงเหลือ (RBC)

ราคาบัญชีกอนหักคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ

ราคาประเมิน ภาระผูกพัน ประเภท

กรมธรรม

หลักทรัพยประกันท่ีวางไวกับนายทะเบียน / สินทรัพยจัดสรร

ราคาบัญชีสุทธิ (หลังหักคาเผื่อ

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น)

จํานวนเงิน

ราคาบัญชี

กลุมผูออกตราสาร (RBC)

ราคาThaiBMA

 ตอหนวย

อัตราดอกเบี้ย

ตามสัญญา 

(Coupon 

Rate)

มูลคายุติธรรม

โดยใช

แบบจําลอง

ราคาซื้อไมรวม

ดอกเบี้ย (บาท)

ครบกําหนด ราคาตรา (ตามสกุลเงินท่ีระบุบน

ตราสาร)

วิธีในการวัด

มูลคา

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิติบุคคลของผูออก

กลุมผูทํา

ธุรกรรมท่ี

เก่ียวของ

ชื่อยอหลักทรัพย ผลการจัดอันดับ  (Rating) อันดับความเสี่ยง เลขท่ีหลักทรัพย วัน เดือน ป จํานวนหนวยชื่อหลักทรัพย ลําดับชั้นของ

การต้ังคาเผื่อ

ผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น

จัดประเภทเปน

ตราสารหน้ี

หรือตราสาร

ทุนตาม

มาตรฐานการ

บัญชี

ซื้อ



จํานวนเงิน สกุลเงิน ลงทุนโดยตรง ผานหนวยลงทุน ราคาบัญชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1.1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ตั๋วสัญญาใชเงิน - ตั๋วแลกเงิน

กลุมผูออกตราสาร (RBC) ระยะเวลาคงเหลือ (RBC)

ราคาบัญชีสุทธิ (หลังหักคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดติที่

คาดวาจะเกิดข้ึน)

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดข้ึน

ราคาบัญชีกอน

หักคาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดติที่คาดวา

จะเกิดข้ึน

หมายเหตุ

ซื้อ ครบกําหนด ประเภท

กรมธรรม

หลักทรัพยประกันที่วางไวกับนายทะเบียน/ สินทรัพยจัดสรร

ยกมาตนปหรือ

ซื้อเพิ่มระหวางป

การเพิ่มหรือ

ลดคา

จากการตรีาคา

การเพิ่มหรือ

ลดคา

จากการตดั

จําหนาย

ราคาบัญชี

ลําดับช้ันของ

การตั้งคาเผื่อ

ผลขาดทุนดาน

เครดติที่คาดวา

จะเกิดข้ึน

ราคาตรา (ตามสกุลเงินท่ีระบุบน

ตราสาร)

ราคาซื้อไมรวม

ดอกเบี้ย (บาท)

อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน

ภาระผูกพันราคาประเมินตามสัญญา 

(Coupon 

Rate)

อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง 

(Effective 

Interest Rate)

ตัวแปรอางอิง 

(underlying 

asset)

ลักษณะของ

สัญญาที่มี

อนุพันธแฝง 

(feature)

จัดประเภทเปน

ตราสารหนี้

หรือตราสาร

ทุนตาม

มาตรฐานการ

บัญชี

รหัสประเภท

ราคา 

ThaiBMA ตอ

หนวย

มูลคายุตธิรรม

โดยใช

แบบจําลอง

ผูออก วัน เดอืน ปรหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิตบุิคคลของผูออก

 / บัตรประจําตวั

ประชาชน

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของ

ช่ือยอ

หลักทรัพย

อันดบัความ

เสี่ยง

เลขที่หลักทรัพยชนิด ความสัมพันธ ผูค้ําประกัน

หรือผูรับ

อาวัล (ถามี)

รหัส

หนวยงานผู

ค้ําประกัน / 

เลขนิติ

บุคคลของผู

ค้ําประกัน 

(ถามี)

ผลการจัดอันดบั  

(Rating)

วิธีในการวัด

มูลคา



ว3305

จํานวนเงิน สกุลเงิน
ราคาบัญชีกอนหักคาเผ่ือ

การดอยคา

คาเผ่ือการดอยคา ราคาบัญชีสทุธิ (หลังหัก

คาเผ่ือการดอยคา)

ราคาบัญชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

หมายเหต:ุ ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

หุนทุน

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ชื่อยอ

หลักทรัพย

ประเภทการ

ถือครอง

เลขท่ี

หลักทรัพย

ความสัมพันธ

ภาระผูกพัน

วัน เดือน ป

ซื้อ

จํานวนหุน รอยละของ

จํานวนหุนทุน

ท่ี

ออกจําหนาย

ท้ังหมด

จํานวนเงิน

ราคาประเมินผูออก รหัสประเภท

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนติิบุคคลของผูออก

วิธีในการวัด

มูลคา

ประเภท

กรมธรรม

หมายเหตุ

ราคาตรา (ตามสกุลเงินท่ีระบุบน มูลคาหุน

ท่ีชําระแลว

ราคาประกาศ

ใหมีการจอง

ราคาซื้อ  ราคาเสนอซื้อ มูลคายุติธรรม

ดวยเทคนิค

การประเมิน

ราคาบัญชี

หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรร



(ถามี) (ถามี) 

จํานวนเงิน สกุลเงิน

ราคาบัญชกีอนหักคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น/

คาเผื่อการดอยคา

คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น/

คาเผื่อการดอยคา

ราคาบัญชสีุทธิ (หลัง

หักคาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น/

คาเผื่อการดอยคา)

ลงทุนโดยตรง ผานหนวยลงทุน

ราคาบัญชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1.1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

หมายเหต:ุ  ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ -หุนกูดอยสิทธิ

กลุมผูออกตราสาร (RBC) ระยะเวลาคงเหลือ 

(RBC)

จํานวนหนวย รอยละของ

จํานวน

ท่ีออกจําหนาย

ท้ังหมด

อัตราดอกเบ้ีย

ตามสัญญา 

(Coupon 

Rate)

หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรร

ลําดับชั้นของ

การต้ังคาเผื่อ

ผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น

ราคาบัญชี

หมายเหตุ

จํานวนเงิน

ราคาตรา (ตามสกุลเงินท่ีระบุบนตราสาร

ราคาประกาศ

ใหมีการจอง

ราคาซ้ือ

(ไมรวมดอกเบ้ีย)

ราคาThaiBMA

 ตอหนวย

วัน เดือน ป

ซ้ือ

วัน เดือน ป เลขท่ีหลักทรัพย จัดประเภทเปน

ตราสารหน้ีหรือ

ตราสารทุนตาม

มาตรฐานการ

บัญชี

วิธีในการวัด

มูลคา

ตัวแปรอางอิง 

(underlying 

asset)

ลักษณะของ

สัญญาท่ีมี

อนุพันธแฝง 

(feature)เร่ิมตน ครบกําหนด

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิติบุคคลของผูออก

ผูออก  
 

รหัสประเภท

ภาระผูกพัน

ประเภท

กรมธรรม

ผูคํ้าประกันหรือผูรับอาวัล รหัสหนวยงานผูคํ้าประกัน / 

เลขนิติบุคคลของผูคํ้าประกัน

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เก่ียวของ

ช่ือยอ

หลักทรัพย

ชนิด ความสัมพันธ ประเภทของ

หลักประกัน

ผลการจัดอันดับ  (Rating) อันดับความ

เสี่ยง มูลคายุติธรรม

โดยใช

แบบจําลอง

ราคาประเมิน



จํานวนเงิน สกุลเงิน

ราคาบัญชีกอนหักคาเผ่ือ

ผลขาดทุนดานเครดติท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น/

คาเผ่ือการดอยคา

คาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น/

คาเผ่ือการดอยคา

ราคาบัญชีสุทธิ (หลังหักคาเผ่ือ

ผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น/

คาเผ่ือการดอยคา)

พันธบัตร

ต๋ัวสัญญาใช

เงิน - ต๋ัวแลก

เงิน

หุนทุน

หุนกู-หุนกู

แปลงสภาพ -

หุนกูดอยสิทธิ

ใบสําคัญแสดง

สิทธิ

เงินสดและเงิน

ฝากสถาบัน

การเงิน

อสังหาริมทรัพย
โครงสราง

พ้ืนฐาน
สินคาโภคภัณฑ อื่นๆ รวม ราคาบัญชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

หมายเหตุ: ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

1

หนวยลงทุน

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ชื่อยอหลักทรัพย ความสัมพันธ วัน เดอืน ป

ซื้อ

จํานวนหนวย รอยละของ

จํานวน

หนวยลงทุน

ท่ีออกจําหนาย

ท้ังหมด

นโยบายการ

ลงทุน หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรร
รหัสประเภท ผูออก 

จํานวนเงินรหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนติิบุคคลของผูออก

ขื่อกองทุน จัดประเภทเปนตรา

สารหนี้หรือตราสาร

ทุนตามมาตรฐาน

การบัญชี

วิธีในการวัด

มูลคา

ลําดบัชั้นของ

การตั้งคาเผ่ือ

ผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น

ราคาบัญชี

หมายเหตุ

ราคาตรา (ตามสกุลเงินท่ีระบุบน

ราคาประกาศ

ใหมีการจอง
ราคาซื้อ

 ราคาเสนอซ้ือ 

หรือ NAV ตอ

หนวย

ราคาประเมิน ภาระผูกพัน

ประเภท

กรมธรรม



จํานวนเงิน สกุลเงิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

หมายเหต:ุ  ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทุน-อื่นๆ

ผูออก กลุมผูทํา

ธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ ระยะเวลาใชสิทธิ รอยละของ

จํานวนหนวยท่ี

ออกจําหนาย

ท้ังหมด

จํานวนเงินสินทรัพยอางอิง/ชื่อใบสําคัญ

แสดงสิทธิ

รหัสประเภท

หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรร

ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

(Y/N)

ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยอื่น และอยูในดชันี

ตลาดหลักทรัพยตามท่ีกําหนด

(Y/N)

จัดประเภทเปนตรา

สารอนพุันธหรือตรา

สารทุนตามมาตรฐาน

การบัญชี

หมายเหตุ

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนติิบุคคลของผูออก

วัน เดือน ป

ซื้อ

เลขท่ีหลักทรัพย จํานวนหนวย

 ราคา

หลักทรัพยหัก

ดวยราคาใชสิทธิ

มูลคายุติธรรม

ดวยเทคนิค

การประเมิน

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ภาระผูกพัน
ประเภท

กรมธรรม

เริ่มตน สิ้นสุด ราคาซื้อ (ตามสกุลเงินท่ีระบุบน  ราคาเสนอซื้อ

 ตอหนวย

ชื่อยอ

หลักทรัพย 

(ถามี)



ราคาบญัชีกอนหักคา

เผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน

คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน

ราคาบญัชีสุทธิ (หลังหักคาเผ่ือ

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน)

ราคาบญัชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

หมายเหตุ:ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

ผลการจัดอันดับ  (Rating) อันดับความ

เสี่ยง

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

สลากออมทรัพย

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เก่ียวของ

เลขท่ีสลาก ระยะเวลา จํานวนเงิน ประเภท

กรมธรรม

หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรร

มาตรา 7
สถาบันการเงินผูออกสลาก

รหัสประเภท

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิติบุคคลของผูออก

วัน เดือน ป

ซื้อ

วิธีในการวัดมูลคา หมายเหตุ

เร่ิมตน ครบกําหนด ราคาตรา ราคาซื้อ มูลคายุติธรรม

ดวยเทคนิคการ

ประเมินมูลคา

ราคาประเมิน ภาระผูกพัน มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

ลําดับชั้นของการตั้งคาเผ่ือผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน

ราคาบญัชี



ว3310

ตัวแปรอางอิง

วันทําสัญญา วันเริ่มตน วันครบกําหนด สกุลเงินใน

การทําธุรกรรม

จํานวนเงิน

ในการทํา

ธุรกรรม

จํานวนเงิน

เทียบเทา

สกุลบาท

มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ประเภทของ

การบัญชี

ปองกันความ

เส่ียง

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากดั

ตราสารอนุพันธ

เลขที่สัญญา วันทําธุรกรรม ประเภท

สัญญา

คูสัญญา กลุมผูทํา

ธุรกรรมที่

เกี่ยวของ

มูลคายุติธรรม

ของตราสาร

อนุพันธ ณ ส้ิน

ปปจจุบัน

กําไร (ขาดทุน)

 จากการตี

ราคาตราสาร

อนุพันธตาม

มูลคายุติธรรม

ความสัมพันธ วัตถุประสงค และ

ลักษณะสําคัญของอนุพันธ

หลักทรัพยใน 

Port ที่ 

hedge

(ถาม)ี

เงินตน (Notional Principal) วิธีการวัด

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

ของตราสาร

อนุพันธ ณ ส้ิน

ปกอน

ประเภท

กรมธรรม

หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรร



ว3520

เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ วงเงินมีภาระผูกพัน เงินตน ดอกเบี้ย ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  อสังหาริมทรัพยที่ใชเปนที่อยูอาศัย                               

  1.1  LTV < 70%    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.2  70% <= LTV <= 90%    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.3  เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (รวมถึง LTV > 90%)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1.4  รวม    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  อสังหาริมทรัพยอื่น      

  2.1  LTV < 70%    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.2  70% <= LTV <= 90%    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.3  เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (รวมถึง LTV > 90%)    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  2.4    รวม  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3  รวมเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกนั

รายการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

 ราคาบัญชี
ราคาประเมิน ภาระผูกพัน

คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น)

(2+3+5)



รหัสจังหวัด รหัสอาํเภอ รหัสตําบล เลขท่ีโฉนด เลขท่ีระวาง เน้ือท่ี

เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ วงเงินมีภาระผูกพัน เงินตน ดอกเบี้ย ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลัก

2. ในกรณมีีการดําเนินคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินใหกูยืม ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

วิธีในการวัดมูลคา ลําดับชั้นของการตั้งคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน - เพื่อท่ีอยูอาศัย

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขท่ีสัญญา รายละเอียดทรัพยสินท่ีทําจํานอง รายละเอียดการประเมินราคา

ทรัพยสินท่ีทําจํานองครั้งหลังสุด

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยเลขบัตรประชาชน / 

เลขท่ีนิติบุคคล

จํานวนเงิน ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยท่ี

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

LTV หมายเหตุ

ตามสัญญา ราคาบัญชี ราคาประเมิน

คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น)

ภาระผูกพัน

คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อ

ผลขาดทุนดานเครดิต

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น)

ผูกู ระยะเวลาการคางชําระ

ตามอตัรา

ดอกเบี้ยท่ี

แทจริง 

(Effective 

เงินตน ดอกเบี้ย

จํานวนเดือน

ผูประเมิน เริ่มตน ส้ินสุด ตามสัญญา 

(coupon 

rate)

ท่ีเกินกําหนดชําระ

ประเภทของ

ทรัพยสิน

ท่ีตั้งของ

ทรัพยสิน

ผูถือ

กรรมสิทธิ์

ราคา วัน เดือน ป



รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ รหัสตาํบล เลขท่ีโฉนด เลขท่ีระวาง เน้ือท่ี

เงินตน ดอกเบ้ียคางรับ วงเงินมีภาระผูกพัน เงินตน ดอกเบ้ีย ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลัก

2. ในกรณีมีการดําเนินคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินใหกูยืม ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน - เพื่อธุรกิจ

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขท่ีสัญญา รายละเอียดทรัพยสินท่ีทําจํานอง รายละเอียดการประเมินราคา

ทรัพยสินท่ีทําจํานองคร้ังหลังสุด

ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยท่ี

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

LTV หมายเหตุ

ตามสัญญา ราคาบัญชี ราคาประเมิน

ดอกเบ้ีย คงเหลือ (กอนหักคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น)

ภาระผูกพัน

วิธีในการวัด

มูลคา

ลําดบัชั้นของการต้ังคา

เผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น

คาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น

สุทธิ (หลังหักคาเผ่ือ

ผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น)

ผูกูระยะเวลาการคางชําระ เลขบัตรประชาชน / 

เลขท่ีนิตบุิคคล

ตามอัตรา

ดอกเบ้ียท่ี

แทจริง 

(Effective 

เงินตน

จํานวนเดอืน

ผูประเมิน เริ่มตน ส้ินสุด ตามสัญญา 

(coupon 

rate)

ท่ีเกินกําหนดชําระ

ประเภทของ

ทรัพยสิน

ท่ีต้ังของ

ทรัพยสิน

ผูถือ

กรรมสิทธิ์

ราคา วัน เดอืน ป



จํานวนเงิน สกุลเงิน เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ วงเงินมีภาระผกูพัน เงินตน ดอกเบี้ย ราคาบญัชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เก่ียวของ

ความสัมพันธ เลขที่สัญญา รายละเอียดหลักทรัพยประกัน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย จํานวนเดือน จํานวนเงิน ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยที่

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

หมายเหตุ

ที่เกินกําหนดชําระ ตามสัญญา  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ภาระผกูพัน

เงินตน ดอกเบี้ย คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น)

วิธีในการวัดมูลคา ลําดับชั้นของ

การตั้งคาเผื่อ

ผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น)

ตามอตัรา

ดอกเบี้ยที่

แทจริง

(Effective 

เลขบตัรประชาชน / 

เลขที่นิติบุคคล

เร่ิมตน

ผูกูรหัสประเภท

สิ้นสุด ตามสัญญา 

(coupon rate)

ชื่อหลักทรัพย ผูถือกรรมสิทธิ์ ราคาตรา มูลคายุติธรรม วัน เดือน ป

 ที่ประเมิน

มูลคายุติธรรม



เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ วงเงินมีภาระผกูพัน เงินตน ดอกเบี้ย ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลัก

2. ในกรณีมีการดําเนินคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินใหกูยืม ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมโดยมีธนาคารพาณิชยหรือองคกรระหวางประเทศค้ําประกัน

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขท่ีสัญญา ธนาคาร

พาณชิยผูคํ้า

ประกัน

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย จํานวนเดือน ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยที่

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

หมายเหตุเลขบัตรประชาชน / 

เลขท่ีนิติบุคคล

ตามอัตราดอกเบี้ยท่ี

แทจริง(Effective 

interest rate)

เงินตน ดอกเบี้ย

วิธีในการวัด

มูลคา

ลําดับชั้นของการต้ัง

คาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น

ที่เกินกําหนดชําระ ราคาประเมิน ภาระผกูพันราคาบัญชี

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา คํ้าประกัน

คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกดิขึ้น) คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น)

รหัสประเภท ผูกู

เริ่มตน สิ้นสุด ตามสัญญา 

(coupon rate)



เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ วงเงินมีภาระ

ผูกพนั

เงินตน ดอกเบี้ย ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลัก

2. ในกรณีมีการดําเนินคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินใหกูยืม ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยที่

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

หมายเหตุอตัราดอกเบี้ยระยะเวลา

เงินตน ดอกเบี้ย คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น)

ที่เกินกําหนดชําระ ตามสัญญา คํ้าประกัน

วิธีในการวัดมูลคา ลําดับชั้นของการ

ตั้งคาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น)

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลคํ้าประกัน

รายละเอียดผูกู รายละเอียดผูคํ้าประกัน เลขที่สัญญา จํานวนเดือน จํานวนเงิน 

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขบัตร

ประชาชนผู

คํ้าประกัน

ราคาประเมิน ภาระผูกพัน

เริ่มตน ส้ินสุด ตามสัญญา 

(coupon rate)

ตามอัตรา

ดอกเบี้ยที่

แทจริง

(Effective 

interest rate)

รหัสประเภท เลขบัตรประชาชนผูกูชื่อ  ราคาบัญชีอาชีพ ชื่อ อาชีพ



เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ วงเงินมีภาระผูกพัน เงินตน ดอกเบี้ย ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5. ลูกหน้ีจากธุรกรรมยืมหลักทรัพย (SBL)   (ว6301) 0.00 0.00

6. ลูกหน้ีจากธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Repo)**     (ว6302) 0.00 0.00

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลัก

2. ในกรณีมีการดําเนินคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินใหกูยืม ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินใหกูยืมอื่น

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ รายละเอียดการค้ําประกัน เลขท่ีสัญญา ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย จํานวนเดือนเลขบัตรประชาชน / 

เลขท่ีนิติบุคคล

ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยท่ีจัดสรร

ตามมาตรา 27/4

หมายเหตุ

ประเภทของ

ทรัพยสิน

ราคาประเมิน

จํานวนเงิน 

ภาระผูกพัน

เงินตน ดอกเบี้ย คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น)

วิธีในการวัดมูลคาลําดับช้ันของการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

มูลคา

ยุติธรรมของ

ทรัพยสินค้ํา

ประกัน

ผูกูรหัสประเภท

เงินใหกูยืมคงเหลือ ณ วันสิ้นป - ราคาบัญชี

เริ่มตน สิ้นสุด ตามสัญญา 

(coupon 

rate)

ตามอัตรา

ดอกเบี้ยที่

แทจริง

ผูถือกรรมสิทธิ์ ที่เกินกําหนดชาํระ ตามสัญญา ค้ําประกัน



ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ดอกผลเชา

ซื้อรอการตัด

บัญชี

ลูกหนี้ตามสัญญา

เชาซื้อคงเหลือ 

(15-16)

ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลกั

2. ในกรณีมีการดําเนินคดี หรือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาใหเชาซื้อรถ ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

รหัสประเภท

คาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินลงทุนใหเชาซื้อรถ

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขที่สัญญา รายละเอียด

รถเชาซื้อ

อัตราดอกผล

เชาซื้อ

จํานวนเดือน

ที่เกินกําหนด

ชําระ

เลขบตัรประชาชน / 

เลขที่นิติบุคคล

ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยที่

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

หมายเหตุ

เริ่มตน ลูกหนี้ตามสัญญา

   เชาซื้อสุทธิ    

(ราคาบัญชี)

ราคาประเมิน ภาระผูกพัน

ชื่อและที่อยูของผูเชาซื้อรถ จํานวนเงิน 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ คงเหลือ ณ วันสิ้นปส้ินสุด

วิธีในการวัด

มูลคา

ลําดับชั้นของ

การตั้งคาเผื่อ

ผลขาดทุน

ดานเครดิตที่

คาดวาจะ

เกิดขึ้น

ตามสัญญา เงินวางเริ่มแรก เงินคางวด ราคาบัญชี

ระยะเวลาเชาซื้อ



ราคาประเมิน

ลูกหนี้ตามสัญญา

เชาระยะยาว

 รายไดดอกเบี้ยท่ี

ยัง ไมไดรับจาก   

  สัญญาเชาระยะ

ยาว

ลูกหนี้ตามสัญญา

เชาระยะยาว

คงเหลือ(13-14)

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

หมายเหตุ :   

1. ใหจัดประเภทตามระยะเวลาการคางชําระเงินตนเปนหลัก

2. ในกรณีมีการดําเนินคดี หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินลงทุนใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขท่ีสัญญา รายละเอียด

ทรัพยสินให

เชา

ระยะเวลาการใหเชา คาเชาตอ

เดือน

จํานวนเดือน

ท่ีเกินกําหนด

ชําระ

ประเภท

กรมธรรม

สินทรัพยท่ี

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4

หมายเหตุ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาวคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผ่ือผลขาดทุน

ดานเครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ตามสัญญา

   เชาระยะยาว

สุทธิ(ราคาบัญชี)

รหัสประเภท ชื่อและท่ีอยูของผูเชาซื้อรถ เลขบัตรประชาชน / 

เลขท่ีนิติบุคคล

จํานวนเงิน

ตามสัญญา ราคาบัญชี ภาระผกูพัน

ราคาบัญชี ราคาประเมิน

วิธีในการวัด

มูลคา

ลําดับชั้น

ของการตั้งคา

เผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น

เร่ิมตน สิ้นสุด



กลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ ราคาประเมิน ประเภท

กรมธรรม

หมายเหตุ

เร่ิมตน ส้ินสุด อัตราดอกเบี้ย

ตามสัญญา 

(coupon 

rate)

อัตรา

ดอกเบี้ยท่ี

แทจริง 

(Effective 

interest rate)

คงเหลือ (กอนหักคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น)

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดข้ึน

สุทธิ (หลังหักคาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น)

ราคาบัญชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

1 1,1 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

หมายเหต:ุใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินลงทุนอื่น

ระยะเวลาการลงทุนเลขบัตรประชาชน /

 เลขที่นิติบุคคล

ของคูสัญญา

รายละเอียดการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน

ภาระผูกพัน หลักประกันวางไวกับนายทะเบียน/สินทรัพยจัดสรรราคาบัญชีจัดประเภทเปนตรา

สารหนี้หรือตราสาร

ทุนตามมาตรฐาน

การบัญชี

วิธีในการวัดมูลคา ลําดับชั้นของการตั้ง

คาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น



สวนที่คุมครอง ราคาบญัชี ราคาประเมิน มาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 27/4

ลงทุนโดยตรง ผานหนวยลงทุน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.  เงินสด    

  1.1  ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์  0.00 0.00

  1.2  เอกสารทีบนัทึกรวมอยูใ่นรายการเงนิสด  

    1.2.1  เชค็ 0.00 0.00

    1.2.2  ธนาณัติ 0.00 0.00

    1.2.3  ดราฟทแ์ละตวัเงิน 0.00 0.00

    1.2.4  อืน ๆ 0.00 0.00

    รวมเงนิสด   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหต:ุ เงินฝากสถาบันการเงินรายการใดมีภาระผูกพัน ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันไวในชองหมายเหตุ

004 ธ. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

067 ธ. ทิสโก จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ไมคุมครอง

ความสัมพันธ ผลการจัด

อันดับ 

(Rating)

ราคาบัญชี

ราคาบัญชีกอนหักคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ราคาบัญชีสุทธิ (หลังหักคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น)

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

ราคาประเมิน ภาระผกูพัน หลักประกันวางไวกับนายทะเบยีน/สินทรัพยจัดสรรรหัสสาขา

ธนาคาร

(อางอิงขอมูล

จาก ธปท.)

รายการ

รหัสธนาคาร 

(อางอิง

ขอมูลจาก 

รหัสประเภท กลุมผูทํา

ธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

เลขท่ีบัญชี /

เลขท่ีบัตร

สถาบนั

การเงินท่ีมี

กฎหมาย

พิเศษจัดต้ัง

อันดับความ

เสี่ยง

อายุ

(เดือน)

ประเภทกรมธรรมลําดับชั้นของการตั้งคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น



เงินคางรับ เงินคางจาย เงินคางรับ เงินคางจาย เงินคางรับ เงินคางจาย เงินคางรับ เงินคางจาย ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 (Y/N) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 33 34

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รวมเงินถือไว

เงินถือไวจากการประกันภัยตอ

การรับประกันภัยทางทะเลและ การรับประกันภัยรถ การรับประกันภัยรถ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เงินวางไวจากการประกันภัยตอ

การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินวางไว/เงินถือไวจากการประกันภัยตอ และเงินคางรับ/เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ

รหัสประเภท รหัสบริษัทประกันภัยตอ ผลการจัด

อันดับ (Rating)

ความสัมพันธ ราคาบัญขี ราคาประเมิน

การรับประกันภัยตอ (Gross) การเอาประกันภัยตอ (Gross) สุทธิภายใตเง่ือนไขหักกลบ

สัญญาประกันภัยตอทาง

การเงิน



ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป แตไม

เกิน 2 ป

เกิน 2 ป แตไม

เกิน 3 ป

เกิน 3 ปขึ้นไป รวม 

(3+4+5+6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รหัสประเภท รหัสบริษัทประกันภัยตอ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ราคาบัญชี   แยกตามระยะเวลาการคางรับ ราคาประเมิน

เกินกําหนดชําระ รวม 

(2+7)

เงินคางรับ/คางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอแยกตามระยะเวลาการคางรับ/คางจาย

ยังไมครบ

กาํหนดชําระ



รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ รหัสตําบล เลขท่ีโฉนด เลขท่ีระวาง เนื้อท่ี

ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด อัตรา จํานวนเงิน ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

หมายเหต:ุ     

1. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง ที่ทําการสวนท่ีบริษัทนําไปใชหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาสินทรพัย หรือท้ังสองอยาง

2. ในกรณทีี่มีการตีราคาที่ดินหรืออาคารใหม  ใหใสเคร่ืองหมาย *

3. ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

ภาระผูกพัน หมายเหตุท่ีต้ังและรายละเอียดรหัสประเภท

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ที่ทําการ

วัน เดอืน ป

ซื้อหรือไดมา

วัน เดอืน ป

ท่ีตีราคาใหม

ราคาท่ีซื้อหรือไดมา/ ราคาท่ีตีใหม คาเสื่อมราคา

อาคารสะสม

คาเสื่อมราคาอาคาร คาผื่อการดอยคา ราคาบัญชสีุทธิ ราคาประเมิน



รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ รหัสตําบล เลขท่ีโฉนด เลขท่ีระวาง เนื้อท่ี

ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด อตัรา จํานวนเงิน ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

หมายเหต:ุ

1. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการชําระหน้ี-หลุดจํานอง หรือ อสังหาริมทรัพยรอการขาย ที่บริษัทนําไปใชหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรอืจากการเพิ่มข้ึนของมูลคาสินทรพัย หรือทั้งสองอยาง

2. ในกรณีที่มีการตีราคาที่ดินหรืออาคารใหม  ใหใสเครื่องหมาย *

3. ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

ภาระผูกพัน หมายเหตุท่ีตั้งและรายละเอยีด

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

อสังหาริมทรัพยอื่น

วัน เดือน ป

ซื้อหรือไดมา

วัน เดือน ป

ท่ีเลิกใช

วัน เดือน ป

ท่ีตีราคาใหมคร้ัง

ราคาที่ซื้อหรือไดมา/ ราคาที่ตีใหม คาเสื่อมราคา

อาคารสะสม

คาเสื่อมราคาอาคาร คาผื่อการดอย

คา

รหัสประเภท ราคาบัญชสีุทธิ ราคาประเมิน



อัตรา จาํนวนเงิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หมายเหตุ:ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

หมายเหตุรายการรหัสประเภท

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

สินทรัพยดําเนินงาน

ราคาทุน/

ราคาท่ีตีใหม

คาเสื่อมราคา

สะสม

(ยกมาตนงวด)

คาเสื่อมราคา คาเผื่อการดอย

คา

ราคาบัญชีสุทธิ ราคาประเมิน ภาระผูกพัน



ว5900

บริษัทยอย

บริษัทแมหรือ

บริษัทที่ทํางบ

การเงินรวม

บุคคลหรือ

กจิการที่

เกี่ยวของกนัอื่น

บุคคลหรือ

กจิการที่ไม

เกี่ยวของกนั

รวม ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  เงินมัดจํา-เงินประกัน  0.00 -xx-

2.  สิทธิสัญญาเชา  0.00 -xx-

3.  เงินทดรองจาย  0.00 -xx-

4.  อากรแสตมปคงเหลือ  0.00 -xx-

5.  ภาษีหัก ณ ที่จาย  0.00 -xx-

6.  ลูกหนี้อื่น  0.00 -xx-

7.  เช็คคืน  0.00 -xx-

8.  เช็ครอการเรียกเก็บ  0.00 -xx-

9.  รายไดอื่นคางรับ  0.00 -xx-

10.  คาใชจายจายลวงหนา  0.00 -xx-

11.  เบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  0.00 -xx-

12.  แบบพิมพคงเหลือ  0.00 -xx-

13.  ภาษีซื้อ  0.00 -xx-

14.  รายไดจากมูลคาซากทรัพยคางรับ  0.00 -xx-

15.  ทรัพยสินรอการขาย  0.00 -xx-

16.  ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา  0.00 -xx-

17.  ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย  0.00

18.  เงินสํารองคาสินไหมทดแทนวางไวที่บริษัทกลางฯ  0.00 -xx-

19.  โปรแกรมคอมพิวเตอรสุทธิ  0.00 -xx-

20.  ลูกหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ  0.00 -xx-

21.  ลูกหนี้บัญชีพัก  0.00 -xx-

22. สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 0.00 -xx-

23. สินทรัพยสิทธิการใช 0.00 -xx-

24.  อื่น ๆ 0.00 -xx-

  รวมสินทรัพยอื่น  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : -xx- หมายถึงไมตองแสดงรายการ

                ใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

                ** กรณีที่ธุรกรรมดังกลาวไมเขาเงื่อนไขการเลิกรับรู (derecognition) หลักทรัพย

รายงานประจาํป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

สินทรัพยอื่น

รายการ

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ภาระผูกพัน สินทรัพยที่

จัดสรรตาม

มาตรา 27/4
หมายเหตุ



กู ครบกําหนด ชนิดของหลักทรัพยมูลคาหลักทรัพย ตามสัญญา 

(Coupon rate)

อัตราที่แทจริง 

(Effective 

Interest Rate)

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. หนี้สินจากการใหยืมหลักทรัพย(SBL)  (ว6301)  0.00 0.00 0.00

4. หนี้สินจากธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) **  (ว6302) 0.00 0.00 0.00

** กรณีที่ธุรกรรมดังกลาวไมเขาเงื่อนไขการเลิกรับรู (derecognition) หลักทรัพย

หมายเหตุชื่อสถาบันการเงิน/

ผูใหกู

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืม

รหัสหนวยงานผูออก

 / 

เลขนิติบุคคลของผู

ออก

กลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของกัน

ความสัมพันธ วัน เดือน ป หลักทรัพยประกัน จํานวนเงิน

เบิกเกินบัญชหีรือ   เงินกู

เม่ือส้ินป

อัตราดอกเบี้ยรหัสประเภท ดอกเบี้ยคางจาย

ณ วันส้ินป

รวม

(9+12)

ราคาประเมิน

(เงินตน)

วิธีในการวัดมูลคา



หมายเหตุ

เริ่มตน สิ้นสุด ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 8 9 10 11 12 13 14

หมายเหต:ุใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

ภาระผูกพันระยะเวลาคูสัญญารหัสประเภท

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิติบุคคลของผูออก

มูลคา

หลักทรัพยที่ยืม/

ใหยืม

อัตรา

ผลตอบแทน

ประเภท

หลักทรัพยค้ํา

ประกัน

ชื่อยอ

หลักทรัพยค้ํา

ประกัน / เลขที่

จํานวนเงนิหลักทรัพยค้ําประกันกลุมผูทําธุรกรรมที่

เก่ียวของ

ความสัมพันธ ประเภทหลักทรัพย ชื่อยอหลักทรัพย



ความสัมพันธ หมายเหตุ

เริ่มตน ส้ินสุด ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

1 1.1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 8 9 10 11 12 13 14

หมายเหต:ุใหระบุลักษณะของภาระผูกพันในชองหมายเหตุ

ภาระผูกพันระยะเวลาคูสัญญารหัสประเภท

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากดั

ธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิติบุคคลของผูออก

อัตรา

ผลตอบแทน

ประเภท

หลักทรัพยค้ํา

ชื่อยอ

หลักทรัพยค้ํา

จํานวนเงินหลักทรัพยค้ําประกันประเภท

หลักทรัพย

ชื่อยอ

หลักทรัพย

ราคาซื้อ/ขายกลุมผูทําธุรกรรมที่

เกี่ยวของ



ว6900

บริษัทยอย บริษัทแมหรือ

บริษัทที่ทํางบ

การเงินรวม

บุคคลหรือ

กิจการที่

เกี่ยวของกันอื่น

บุคคลหรือ

กิจการที่ไม

เกี่ยวของกัน

รวม

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  รายไดจากการลงทุนรับลวงหนา  0.00

2.  เงินที่ถือไวเปนประกันจากตัวแทน-นายหนาประกันภัย  0.00

3.  ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย  0.00

4.  เบ้ียประกันภัยรับลวงหนา  0.00

5.  เบ้ียประกันภัยคืนคางจาย  0.00

6.  รายไดอื่นรับลวงหนา  0.00

7.  เจาหนี้อื่น  0.00

8.  เงินค้ําประกัน  0.00

9.  เงินฝากประกันสังคมคางจาย  0.00

10.  ภาษีขาย  0.00

11.  เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย  0.00

12.  เช็คจายผูเอาประกันภัยที่ยังไมไดขึ้นเงิน  0.00

13.  เจาหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ  0.00

14.  เจาหนี้บัญชีพัก  0.00

15. หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 0.00

16. หนี้สินตามสัญญาเชา 0.00

17  อื่น ๆ 0.00

  รวมหนี้สินอื่น - อื่น ๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

** กรณท่ีีธุรกรรมดังกลาวไมเขาเงื่อนไขการเลิกรับรู (derecognition) หลักทรัพย

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด

หนี้สินอื่น

รายการ

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน หมายเหตุ



คูสัญญา รหัสหนวยงานผูออก / 

เลขนิติบุคคลของคูสัญญา

กลุมผูทําธุรกรรมท่ี

เกี่ยวของ

ความสัมพันธ เลขท่ีหนังสือ

คํ้าประกัน

ช่ือโครงการ / 

รายละเอียด

โครงการ

วงเงินคํ้าประกัน วันท่ีเริ่มตนคํ้า

ประกัน

วันท่ีส้ินสุดคํ้า

ประกัน

ประเภท

หลักทรัพย

จํานํา/จํานอง

เปนประกัน

มูลคา

หลักทรัพย

จํานํา/จํานอง

เปนประกัน

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

หมายเหตุ

1 1,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการตางๆ

รายงานประจําป……………….ของ บริษัท ………….........…………………………..จํากัด


