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หมวด 2

25X1 25X0

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั

สนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั

สนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี�

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทนุ

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ

ทรพัยส์นิรอการขาย

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื�น

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี

สนิทรพัยอ์ื�น

รวมสินทรพัย ์

หน่วย : บาท

แบบงบการเงินสาํหรบัรอบปีปฎิทินที�ล ่วงมาแล้ว

ณ  วนัที�……….….……25X1 และ 25X0

บริษทั………………………ประกนัชีวิต

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรพัย ์
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25X1 25X0

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

หนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั

หนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัต่อ

หนี�สนิสญัญาลงทนุ

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์

หนี�สนิทางการเงนิอื�น

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี

หนี�สนิอื�น

รวมหนี�สิน

สว่นของเจา้ของ / สว่นของสาํนกังานใหญ่*

ทนุเรอืนหุน้ / ทนุจากสาํนกังานใหญ่*

ทนุจดทะเบยีน   

หุน้บรุมิสทิธ ิ จํานวนหุน้..........หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

หุน้สามญั จํานวนหุน้..........หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

ทนุที�ออกและชาํระแลว้  

หุน้บรุมิสทิธ ิ จํานวนหุน้..........หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

หุน้สามญั จํานวนหุน้..........หุน้  มลูค่าหุน้ละ.......บาท

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้

สว่นเกนิ (ตํ�ากวา่) มลูค่าหุน้

สว่นเกนิ (ตํ�ากวา่) มลูค่าหุน้บรุมิสทิธิ

สว่นเกนิ (ตํ�ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั

สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซื�อคนื - หุน้บรุมิสทิธิ

สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซื�อคนื - หุน้สามญั

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย

จดัสรรสาํหรบัหุน้ทนุซื�อคนื

อื�นๆ

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หกั หุน้ทนุซื�อคนื - หุน้บรุมิสทิธิ

หกั หุน้ทนุซื�อคนื - หุน้สามญั

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หน่วย : บาท
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25X1 25X0
รายไดก้ารประกนัภยั
ค่าใชจ้า่ยการบรกิารประกนัภยั
ค่าใชจ้า่ยสทุธจิากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้(3)

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั

รายไดจ้ากการลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ

กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น
รายได้จากการลงทุนสทุธิ

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก

รายไดท้างการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสทุธิ

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสทุธิ

ตน้ทุนทางการเงนิอื�น

ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานอื�น

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี)

รายไดอ้ื�น 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

บริษทั……………………ประกนัชีวิต

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที�…………….……25X1 และ 25X0

หน่วย : บาท
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กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบั

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบั

การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก (Finance expenses

from insurance contracts issued)

รายไดท้างการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว ้(Finance income

from reinsurance contracts held)

กาํไร (ขาดทุน) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยงรอตดับญัชี

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

(ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการที�จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

องคป์ระกอบอื�นของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ภาษเีงนิไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

สาํหรบัรายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั

รายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

กาํไร (ขาดทุน) จากหนี�สนิทางการเงนิที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

(ภายใตว้ธิสีว่นไดเ้สยี) สาํหรบัรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

องคป์ระกอบอื�นของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ภาษเีงนิไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

สาํหรบัรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี-สทุธิจากภาษี

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

กาํไรต่อหุน้ 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด
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หมายเหตุ : 1. บรษิทัสามารถแยกแสดงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็น 2 งบไดต้ามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1

2. บรษิทัสามารถเลอืกที�จะแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสทุธจิากผลกระทบจากภาษเีงนิได ้ โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลู

    ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

3. บรษิทัอาจแสดงรายไดห้รอืค่าใชจ้า่ยจากกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว ้(นอกเหนือจาก รายไดห้รอืค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ

   จากการประกนัภยั)โดยแสดงรวมเป็นจาํนวนเดยีวกนั หรอืกจิการอาจแสดงแยกต่างหากสาํหรบัจาํนวนที�ไดร้บัคนืมา

   จากผูร้บัประกนัภยัต่อ และ จาํนวนการปันสว่นเบี�ยประกนัภยัที�จา่ยซึ�งรวมกนัแลว้ไดจ้าํนวนเท่ากบัจาํนวนรวมขา้งตน้
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 หน่วย : บาท

ทนุที�ออก ใบสาํคญั ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ กาํไร (ขาดทนุ) หุ้นทนุ ตราสารหนี�ที� การ ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) ตราสารทนุที� หนี�สินทางการเงิน สาํรองทางการเงิน การประมาณการตามหลกั รายการอื�นของการ รวมองคป์ระกอบ

และชาํระแล ้ว / แสดงสิทธิ (ต ํ�ากว่า) หุ้นทนุซื�อค ืน สะสม ซื�อค ืน วดัมลูค ่ายุติธรรม การป้องกนั แปลงค่างบการเงินจากการ ต้นทนุการป้องกนั  เบด็เสรจ็อ ื�น ส่วนเกินทนุจาก กาํหนดให้วดัมลูค ่ายุติธรรม กาํหนดให้วดัมลูค ่ายุติธรรม จากสญัญาประกนัภยั คณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบั เปล ี�ยนแปลงที�เกิดจาก อื�นของส่วนของ

ทนุจากสาํนักงานใหญ่ * ที�จะซื�อหุ้น มลูค ่าหุ้น ผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ ื�น ความเสี�ยงในกระแสเงินสด ดาํเนินงานในต่างประเทศ ความเสี�ยงรอตดับญัชี ในบริษทัร ่วมและการร่วมค้า การตีราคาสินทรพัย ์ ผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ ื�น ผ่านกาํไรขาดทนุ  / สญัญาประกนัภยัต่อ โครงการผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ 1 ม.ค. 25 x 0

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี

ผลสะสมจากการแก้ไขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี

ยอดคงเหลอืที�ปรบัปรุงแล้ว

จา่ยปันผล / กําไรที�โอนไปใหส้าํนักงานใหญ ่*

เพ ิ�ม (ลด) หุน้บุรมิสทิธ ิ/ หุน้สามญั / ทุนจากสาํนักงานใหญ ่*

หุน้ทุนออกใหต้ามสทิธ ิ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 25 x 0

จา่ยปันผล / กําไรที�โอนไปใหส้าํนักงานใหญ ่*

เพ ิ�ม (ลด) หุน้บุรมิสทิธ ิ/ หุน้สามญั / ทุนจากสาํนักงานใหญ ่*

หุน้ทุนออกใหต้ามสทิธ ิ

ตวัอยา่ง

ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

มลูค่ายุตธิรรมที�เปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด

ถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้ในกําไรหรอืขาดทุน

ตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

มลูค่ายุตธิรรมที�เปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด

ค่าใช้จา่ยทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก

รายได้ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

ยอดคงเหลอื 31 ธ.ค. 25 x 1

* ใช้สาํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ/ส่วนของสาํน ักงานใหญ่ *

บริษทั……………………..ประกนัชีวิต

ณ วนัที�  ……………..…… 25X1 และ 25X0

รวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ ื�น
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25X1 25X0

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรบั(3)

เบี�ยประกนัภยัจา่ยสทุธ ิและค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ เกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ(4)

รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ(4)

ดอกเบี�ยรบั

เงนิปันผลรบั

รายไดจ้ากการลงทุนอื�น

รายไดอ้ื�น

ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ จา่ยแลว้(3)

กระแสเงนิสดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั(3)

ค่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานอื�น ๆ

ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได้

เงนิสดรบั - สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิสดจา่ย - สนิทรพัยท์างการเงนิ

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

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

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

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการลงทุน 

บริษทั………………………………..ประกนัชีวิต

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที�…...…..……….. 25X1 และ 25X0

งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท



Draf
t

25X1 25X0

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเพิ�มทุน / เงนิเพิ�มทุนจากสาํนกังานใหญ่*

เงนิกูย้มื

เงนิปันผลผูถ้อืหุน้

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

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธ ิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี

* ใชส้าํหรบัสาขาของบรษิทัต่างประเทศ

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที�ดอกเบี�ยจา่ยมนียัสาํคญัและไดแ้ยกแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน  ใหแ้สดงในงบกระแสเงนิสด

    ในลาํดบัก่อนรายการภาษเีงนิได้

2. ทั �งนี�การแสดงรายการภายใตก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

    ของมาตรฐานการบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง

3. อา้งองิจาํนวนเงนิตามหมายเหตุขอ้ 3.1.1, 4.1.1, และ 5.1.1

4. อา้งองิจาํนวนเงนิตามหมายเหตุขอ้ 3.2.1, และ 5.2.1

หน่วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของบริษทัที�ประกอบธรุกิจประกนัชีวิต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  มี  3 ส่วน  ได้แก่ 

1. หลกัเกณฑแ์ละสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั
2. ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที�สําคญั

3. ขอ้มลูเพิ�มเตมิและการบรหิารความเสี�ยง

ใหบ้รษิทัที�ประกอบธุรกจิประกนัชวีติ เปิดเผยรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ใหเ้ป็นไปตามที�
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และตามที�คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ

ประกนัชวีติกําหนดเพิ�มเตมิ โดยอย่างน้อยจะต้องมรีายการดงัต่อไปนี� และหากบรษิทัไม่มรีายการดงักล่าว
หรอืในกรณีที�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไม่กําหนดให้บรษิทัประกนัภยัที�ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาด

หลักทรพัย์ต้องเปิดเผยข้อมูล บรษิัทไม่ต้องแสดงรายการนั �นในงบการเงนิ ในกรณีที�การเปลี�ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ หรอืมขีอ้กําหนดใหเ้ปิดเผยรายการเหล่านี�ในรูปแบบอื�น ใหบ้รษิทัปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เปลี�ยนแปลงนั �น

หลกัเกณฑแ์ละสรปุนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

ใหเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัอย่างน้อยในเรื�องดงัต่อไปนี�

1. เกณฑก์ารเสนองบการเงิน

(1) การนําเสนอ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ใช ้การใชห้น่วยเงนิตรา เป็นตน้ 
(2) การวดัค่าในการจดัทาํงบการเงนิ 

(3) การจดัทาํงบการเงนิรวม 
(4) การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

2. สรปุนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

(1) วธิกีารวดัมลูค่า 

ให้เปิดเผยวธิกีารวดัมูลค่าโดยแบ่งตามสญัญาที�บรษิัทมแีละประเภทสญัญาตามการจดัประเภท
สญัญา 

หมวด 2 ก.
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(2) การจดัประเภทสญัญา 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑใ์นการจดัประเภทสญัญาที�บรษิทัมใีนการแบ่งประเภทเป็น 

- สญัญาประกนัภยั  

- สญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพนิิจ  
- สญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง  

- สญัญาลงทุน  
- สญัญาลงทุนที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพนิิจ  

(3) การจดักลุ่มสญัญาประกนัภยั 

ใหเ้ปิดเผยนโยบายที�ใชพ้จิารณาการจดักลุ่มสญัญาประกนัภยั 

(4) การรบัรูส้ญัญาและการตดัรายการสญัญา 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑ์การรบัรูส้ญัญาและการตดัรายการสญัญา รวมถงึการเปลี�ยนแปลงของสญัญา

ประกนัภยั โดยแบ่งตามวธิกีารวดัมลูค่า 

(5) การวดัมลูค่า 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารพจิารณาการวดัมลูค่าดงัต่อไปนี�

(5.1) กระแสเงนิสดเพื�อทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญา

- กระแสเงนิสดเพื�อทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญา ภายใตข้อบเขตของสญัญา  
- ขอบเขตของสญัญา  

- ตน้ทุนที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั
- ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ

 (5.2)  การวดัมลูค่าเมื�อเริ�มแรก โดยแบ่งตามวธิกีารวดัมลูค่า 
- กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา  

(5.3) การวดัมลูค่าในภายหลงั  โดยแบ่งตามวธิกีารวดัมลูค่า รวมถงึ 
- การเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดเพื�อทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญา

- การเปลี�ยนแปลงในกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา  
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(6) การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรบัรูแ้ละหยุดรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประเภทที�สําคญั ไดแ้ก่

(6.1) ผลประกอบการจากการใหบ้รกิารประกนัภยัจากสญัญาประกนัภยัที�ออก  

- รายไดก้ารประกนัภยั  
- ค่าใชจ่้ายการบรกิารประกนัภยั  ประกอบดว้ย: 

 ค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นและผลประโยชน์อื�น ๆ ที�ไม่รวมองคป์ระกอบที�เป็นการ
ลงทุน ; 

 ค่าใชจ่้ายการบรกิารประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ;
 การตดัจาํหน่ายกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั;

 การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอดตี และ 
 การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอนาคต  

- ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น ๆ
(6.2) ผลประกอบการจากการใหบ้รกิารประกนัภยัจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื  

- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ จากสญัญาประกันภัยต่อที�ถือ (จํานวนเดียว) หรอืแสดง
รายการแยกจากกนัสําหรบัจํานวนที�ได้รบัคนืจากผู้รบัประกนัภยัต่อและการปันส่วน

ของเบี�ยประกนัภยัจ่าย  
(6.3) รายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยั  

(6.4) อื�น ๆ

- รายได้และค่าใช้จ่ายจากเครื�องมือทางการเงินแต่ละประเภท และการรบัรู้กําไร
ขาดทุนจากเครื�องมอืทางการเงนิแต่ละประเภท 

- รายไดอ้ื�นที�สาํคญั
- การเปลี�ยนแปลงของค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 

- ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น ๆ
- ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ
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(7) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ใหเ้ปิดเผยนโยบายที�ใชพ้จิารณาสว่นประกอบของรายการเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(8) สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี�
ให้เปิดเผยตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

สําหรบัตราสารหนี� เช่น เกณฑ์ที�ใช้ในการวดัมูลค่าเงนิลงทุนแต่ละประเภท เหตุผลของการจดั
ประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุน นโยบายของบรษิทัในการรบัรูห้รอืตดัรายการออกจากบญัชี

ในวนัที�มีการซื�อขาย (trade date) หรือวนัที�มีการจ่ายชําระ (settlement date) นโยบายการ
เปลี�ยนแปลงการจดัประเภทเงนิลงทุน นโยบายการบญัชเีกี�ยวกบัการคดิต้นทุนของตราสารหนี�

ตลอดจนเกณฑก์ารตดัจําหน่าย และการไดร้บัคนื เป็นตน้  

(9) สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน 
ให้เปิดเผยตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

สําหรบัตราสารทุน เช่น เกณฑท์ี�ใช้ในการวดัมูลค่าเงนิลงทุนแต่ละประเภท เหตุผลของการจดั
ประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุน นโยบายของบรษิทัในการรบัรูห้รอืตดัรายการออกจากบญัชี

ในวนัที�มีการซื�อขาย (trade date) หรือวนัที�มีการจ่ายชําระ (settlement date) นโยบายการ
เปลี�ยนแปลงการจดัประเภทเงนิลงทุน นโยบายการบญัชเีกี�ยวกบัการคดิต้นทุนของตราสารทุน 

ตลอดจนเกณฑก์ารตดัจาํหน่าย และการไดร้บัคนื เป็นตน้  

(10) ตราสารอนุพนัธ์

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรบัรู้และวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ตามที�มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 

(11) เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั

ให้เปิดเผยตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
สําหรบัเงนิให้กู้ยมื เช่น เกณฑ์ที�ใช้ในการวดัมูลค่า เหตุผลของการจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตลอดจนเกณฑ์การตดัจําหน่าย และการได้รบัคนื เป็นต้น โดยไม่รวมเงนิให้กู้ยมืที�อยู่ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 สญัญาประกนัภยั 

(12) ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ให้เปิดเผยเกณฑ์การคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตามที�มาตรฐาน
การบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
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(13) สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเปลี�ยนแปลงของกระแสเงนิสดตามสญัญา 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑ ์(หรอืหลกัการ) ที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงนิสดตามสญัญา เช่น 

เงื�อนไขต่าง ๆ ที�ใช้ในการปรบัโครงสรา้งหนี� และการปฏบิตัทิางการบญัชตีามที�มาตรฐานการ

บญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

(14) อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน  
ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรบัรูแ้ละวดัมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน

(15) ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารตั �งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู ตลอดจนเปิดเผยเกณฑก์ารตดัหนี�สูญและหนี�สูญ
ไดร้บัคนืที�เขา้เงื�อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

(16) ทรพัยส์นิรอการขาย 

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารวดัมูลค่าที�ใชก้ําหนดราคาตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท์ี�
ได้มาจากการรบัชําระหนี�หรอืจากการบงัคบัจํานอง และอสงัหารมิทรพัย์หรอืสงัหารมิทรพัย์ที�

เลกิใชง้านที�เขา้เงื�อนไขตามมาตรฐานการรายงานที�เกี�ยวขอ้ง

(17) ที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรบัรูแ้ละวดัมูลค่า เกณฑ์ที�ใช้ในการตรีาคาทรพัย์สนิ และวธิกีารในการ
แยกส่วนประกอบทรพัยส์นิเพื�อคดิค่าเสื�อมราคา รวมถงึให้เปิดเผยถงึวธิกีารบญัช ีอตัรารอ้ยละ 

หรือจํานวนปีอายุการใช้งานที�ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณค่าเสื�อมราคาตามประเภทของ
ทรพัยส์นิ และวธิกีารบญัชทีี�ใชใ้นการคาํนวณค่าเสื�อมราคาจากที�ตรีาคาเพิ�มนี�ไวด้ว้ย 

(18) ค่าความนิยม 

ให้เปิดเผยการวดัมูลค่าเมื�อแรกเริ�มและในภายหลงัของค่าความนิยมที�ได้มาจากการวมธุรกิจ
และการพจิารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

(19) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื�น

ใหเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแต่ละประเภท ดงัต่อไปนี�
-  วธิกีารวดัมลูค่าเมื�อแรกเริ�มและในภายหลงั 

-  วิธีการตัดจําหน่ายสําหรบัสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที�อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 
รวมทั �งอายุการใหป้ระโยชน์ และอตัราการตดัจาํหน่าย 

-  การประเมนิอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�ไม่ทราบแน่นอน 

-  เกณฑก์ารรบัรูก้ําไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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(20) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรบัรูแ้ละการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยน์อกเหนือจากที�ไดก้ล่าวไปแลว้

ในหวัขอ้อื�น

(21) สนิทรพัยห์รอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี
ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรบัรูแ้ละวดัมลูค่าสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี

(22) หนี�สนิทางการเงนิอื�น

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรอืหลกัการ) การจดัประเภทและวดัมูลค่าของหนี�สนิทางการเงนิ ซึ�งไม่
รวมถงึตราสารอนุพนัธ์ตามที�มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

กําหนด 
(22.1) หนี�สนิทางการเงนิเพื�อคา้ 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรอืหลกัการ) การจดัประเภทและวดัมูลค่าของหนี�สนิทางการเงนิ
เพื�อคา้ ซึ�งไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธ์ตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
(22.2) หนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

ใหเ้ปิดเผยเกณฑ ์(หรอืหลกัการ) การจดัประเภทและวดัมลูค่าตามที�มาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด เช่น ลกัษณะของหนี�สนิทาง
การเงินที�กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เกณฑ์ที�ใช้ในการกําหนดหนี�สิน

ทางการเงนิดงักล่าวในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก วธิทีี�กจิการไดถ้อืปฏบิตัเิป็นไปตาม
เงื�อนไขในการกําหนดให้หนี�สนิทางการเงนิวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน 

(23) การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง (เฉพาะกรณีที�เลอืกใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง)
ให้เปิดเผยนโยบายในการป้องกนัความเสี�ยงแต่ละประเภท (การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่า

ยุตธิรรม การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด และการป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธใิน
หน่วยงานต่างประเทศ) เครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง 

หลกัเกณฑ์ในการบนัทกึบญัช ีหลกัเกณฑ์ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม หลกัเกณฑ์ในการประเมนิ
ความมปีระสทิธิผล ตลอดจนขอ้มูลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
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(24) การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑท์ี�ใชใ้นการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�เกดิ

รายการ และ ณ วนัที�ในงบการเงนิ การรบัรู้ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าว 

รวมทั �งหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีในกรณีที�มีการทําสัญญาประกันความเสี�ยงในอัตรา
แลกเปลี�ยน

(25) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัโครงการผลประโยชน์พนักงานของบรษิทัประกนัภยั วธิกีารจดัการ
กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีและโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน เกณฑก์ารจ่ายเงนิสมทบเขา้

กองทุน และเกณฑ์ในการรบัรูแ้ละวดัมูลค่าหนี�สนิจากโครงการผลประโยชน์พนักงานดงักล่าว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�สาํคญั

ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัสมมตฐิานที�ใชเ้กี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตและแหล่งที�มาที�สาํคญัตลอดจน

ความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั �งการใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บรหิารในการนํานโยบายการบญัชขีองกจิการไปถอืปฏบิตัซิึ�งมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อจํานวนเงนิของ

รายการที�รบัรูไ้วใ้นงบการเงนิ ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามที�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด  

โดยสาํหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 – สญัญาประกนัภยัใหเ้ปิดเผย 

1. การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิารในการนํานโยบายการบญัชีของกจิการไปถือปฏิบตัิซึ�งมผีลกระทบ
อย่างมนียัสาํคญัต่อจาํนวนเงนิของรายการที�รบัรูไ้วใ้นงบการเงนิ ตวัอย่างเช่นเรื�อง 

- คาํนิยามและการจดัประเภทรายการ  
- การรวมสญัญาประกนัภยัและการแยกองคป์ระกอบจากสญัญาประกนัภยั  

- กลุ่มของสญัญา  
- การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ - การบญัชสีาํหรบัการเปลี�ยนแปลงสญัญาและการตดัรายการ  

- การวดัมลูค่า - กระแสเงนิสดเพื�อทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญา  

- ผลประกอบการทางการเงนิ 
- ทางเลอืกทางบญัชตีามย่อหน้าXXX

2. วธิกีารและดุลยพนิิจในการกําหนดจํานวนจากการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที� 17  ประกอบดว้ย (ถา้ม)ี

- วธิกีารปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective approach) 
- วธิปีรบัยอ้นหลงัแบบดดัแปลง (Modified retrospective approachand)

- วธิมีลูค่ายุตธิรรม (Fair value approaches)
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3. ประมาณการและสมมตฐิาน (Estimates and assumptions) ประกอบดว้ย 

- อตัราคดิลด (Discount rates) 

- ผลตอบแทนสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน  
- ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตเพื�อทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาประกนัภยั  

- ประมาณการค่าใชจ่้ายในอนาคต 
- วธิกีารที�ใชใ้นการวดัมลูค่าค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสําหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ

- ใหเ้ปิดเผยวธิกีารที�ใชแ้ละขอ้สมมตทิี�สาํคญัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
4. ความเสี�ยงดา้นการรบัประกนัภยัและดา้นตลาด - การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว  

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงที�เกิดจากสญัญาภายใต้
ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาประกนัภัย เพื�อให้เป็นไปตาม

ขอ้กําหนดนี� บรษิทัต้องเปิดเผย; กจิการอาจใช้การวเิคราะห์ความอ่อนไหวที�แสดงให้เหน็จํานวนที�
แตกต่างจากจํานวนที�ระบุในย่อหน้า128(ก) แทนการวเิคราะห์ในย่อหน้า 128(ก) โดยกิจการต้อง

เปิดเผย; 
(ก) คาํอธบิายของวธิทีี�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวนั �นและตวัแปรหลกัและขอ้สมมติ

อา้งองิของขอ้มลูที�นําเสนอ และ
(ข) คาํอธบิายของวตัถุประสงคข์องวธิทีี�ใชแ้ละขอ้จาํกดัใด ๆ ที�อาจมผีลต่อขอ้มลูที�นําเสนอ 

โดยย่อหน้า128(ก) ใหเ้ปิดเผย 
(1) การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวซึ�งแสดงใหเ้หน็ว่ากําไรหรอืขาดทุนและสว่นของเจา้ของ

จะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในฐานะเปิดต่อความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นอย่างสมเหตุสมผล ณ 
สิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

(1.1) สาํหรบัความเสี�ยงจากการประกนัภยั - แสดงผลกระทบของสญัญาประกนัภยัที�ออก ก่อน
และหลงัการลดความเสี�ยงโดยสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว ้และ 

(1.2) สําหรบัแต่ละประเภทของความเสี�ยงด้านตลาด - โดยการอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงที�เกดิจากสญัญาประกนัภยัและที�เกดิ

จากสนิทรพัยท์างการเงนิที�ถอืโดยกจิการ 
(2) วธิแีละขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว และ

(3) การเปลี�ยนแปลงจากงวดก่อนของวธิแีละขอ้สมมตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ความอ่อนไหวและเหตุผล
ในการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
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ข้อมูลเพิ�มเติมและการบริหารความเสี�ยง 

1. องคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงิน

การวเิคราะหจ์าํนวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรบัสญัญาประกนัภยั สญัญาลงทุนที�มี

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และสญัญาลงทุนที�ไม่มสี่วนร่วมรบัผลประโยชน์
ตามดุลยพนิิจซึ�งรวมถงึจํานวนสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน แสดงอยู่ในตาราง

ดา้นล่างดงัต่อไปนี�

มีส่วนร่วมรบั

ผลประโยชน์ 

ประเภท 

ก[1]

ประเภท 

ค [1]

ประเภท 

ง[1]

ประเภท 

จ [1] รวม หมุนเวียน [2]

ไม่

หมุนเวียน [2] รวม 

หมายเหตุ X X X X

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X1 

สนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยั 

- สนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยั
ที�ไม่รวมสนิทรพัยจ์าก 

        กระแสเงนิสดที�ทําให้
ไดม้าซึ�งการประกนัภยั 

   - สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสด 
ที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการ

        ประกนัภยั 

หนี�สนิสญัญาประกนัภยั 

   - หนี�สนิสญัญาประกนัภยั 
ที�ไม่รวมสนิทรพัยจ์าก 

        กระแสเงนิสดที�ทําให้
ไดม้าซึ�งการประกนัภยั 

   - สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสด 
ที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการ 

        ประกนัภยั 

สนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยัตอ่ 

หนี�สนิสญัญาประกนัภยัต่อ 

หนี�สนิสญัญาลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X0  

สนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยั 

   - สนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยั 
ที�ไม่รวมสนิทรพัยจ์าก 

        กระแสเงนิสดที�ทําให้
ไดม้าซึ�งการประกนัภยั 

   - สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสด 

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูภาพรวมในระดบับรษิทั
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มีส่วนร่วมรบั

ผลประโยชน์ 

ประเภท 

ก[1]

ประเภท 

ค [1]

ประเภท 

ง[1]

ประเภท 

จ [1] รวม หมุนเวียน [2]

ไม่

หมุนเวียน [2] รวม 

หมายเหตุ X X X X

ที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการ
        ประกนัภยั 

หนี�สนิสญัญาประกนัภยั 

   - หนี�สนิสญัญาประกนัภยั 
ที�ไม่รวมสนิทรพัยจ์าก 

        กระแสเงนิสดที�ทําให้
ไดม้าซึ�งการประกนัภยั 

   - สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสด 
ที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการ

        ประกนัภยั 

สนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยัตอ่ 

หนี�สนิสญัญาประกนัภยัต่อ 

หนี�สนิสญัญาลงทุน 

หมายเหตุ:
[1]IFRS 17 (94-96) กิจการสามารถรวมหรอืแยกข้อมูลตามประเภทของสญัญา / เขตภูมิศาสตร์ / ส่วนงานที�รายงานตามที�กําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ย่อหน้าที � 29–31 IAS 1 ที �กําหนดขอ้กําหนดที �เกี �ยวขอ้งกบัความมสีาระสาํคญัและการรวบรวมขอ้มลู)
ตวัอย่างของเกณฑก์ารรวมที�อาจจะเหมาะสมสาํหรบัขอ้มลูที�เปิดเผยเกี�ยวกบัสญัญาประกนัภยัไดแ้ก่
(ก) ประเภทของสญัญา (เช่น กลุ่มผลติภณัฑห์ลกั) 
(ข) เขตภูมศิาสตร ์(เช่น ประเทศ หรอื ภูมภิาค) หรอื 
(ค) ส่วนงานที�รายงานตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 8 ส่วนงานดําเนินงาน
โดยประเภทที�แยกแสดงตามย่อหน้าที� �� อาจมเีพยีงสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว ้ในกรณีที�สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไวน้ั �น ๆ ครอบคลุม
หลาย ๆ ประเภทสญัญาที�ออก จงึทําใหไ้ม่สามารถแสดงรายการสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไวน้ั �น ๆ ตามประเภทของสญัญาที�ออกได้

[2]ย่อหน้าที � 60- 61 ของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที � 1 เรื �อง การนําเสนองบการเงนิ กําหนดใหก้จิการตอ้งแยกแสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิเป็น

รายการหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะทางการเงนิกจิการสามารถยกเวน้การแสดงรายการดงักล่าวได้ เวน้แต่หากการแสดง
รายการตามสภาพคล่อง (หมายเหตุข้อ �� ความเสี �ยงของบรษิัท) จะมคีวามน่าเชื �อถือและมคีวามเกี �ยวข้องมาก หากกิจการปฏิบตัติาม
ขอ้ยกเวน้นี�  สนิทรพัย์และหนี�สนิทั �งหมดต้องแสดงตามลําดบัของสภาพคล่อง ไม่ว่าสนิทรพัย์และหนี�สนิจะนําเสนอได้ด้วยวธิกีารใดก็ตาม 
กิจการต้องเปิดเผยจํานวนที �คาดว่าจะได้รบัคนืหรอืจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน สําหรบัรายการสนิทรพัย์และหนี�สนิ แต่ละ
บรรทดัซึ �งได้ยอดรวมคงเหลอืส่วนที �คาดว่าจะได้รบัคนืหรอืจ่ายชําระดงันี� 1. ไม่เกนิกว่า 12 เดอืนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 2. เกนิกว่า 
12 เดอืนนับจากรอบระยะเวลารายงาน (อา้งองิย่อหน้าที � 60- 61 ของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที � 1 เรื �อง การนําเสนองบการเงนิ กําหนดให้
กจิการตอ้งแยกแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิเป็นรายการหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะทางการเงนิ)
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2. รายได้และค่าใช้จ่ายจากการประกนัภยั

2.1  รายไดแ้ละผลประกอบการจากการใหบ้รกิารประกนัภยั

การวเิคราะห์รายได้การประกนัภยั ค่าใช้จ่ายการบรกิารประกนัภยั และค่าใช้จ่ายสุทธจิากสญัญา
ประกนัภยัต่อที�บรษิัทถอืไว้โดยแยกตาม [กลุ่มผลติภณัฑ์][1] สําหรบัปี 25X1 และ 25X0 รวมถึง

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัจํานวนเงนิที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น และการ
กระทบยอดสญัญาประกนัภยัแสดงอยู่ในตารางดงัต่อไปนี�

25X1 : 25X0

ส่วนร่วมรบั 

ผลประโยชน์ 

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

หมายเหตุ X X X X

รายได้การประกนัภยั 

สญัญาซึ�งไม่ไดว้ดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนส่วนเบี�ยประกนัภยั
จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิสาํหรบั 
   ความคุม้ครองที�เหลอือยู่
   - ค่าสนิไหมทดแทนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ  
        หลงัจากการจดัสรรองคป์ระกอบที�เป็นส่วนขาดทุน 
   - การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยง 

ที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ หลงัจากการจดัสรร 
องคป์ระกอบที�เป็นส่วนขาดทุน 

- กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอื 
        ขาดทุนจากการใหบ้รกิาร

- รายการอื�น

การไดร้บัคนืกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

รายไดก้ารประกนัภยัจากสญัญาซึ�งไม่ไดว้ดัมลูค่าภายใตว้ธิี
   ปันส่วนเบี�ยประกนัภยั 
รายไดก้ารประกนัภยัจากสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนส่วน 

เบี�ยประกนัภยั

รายได้จากการประกนัภยัท ั �งหมด 

ค่าใช้จ่ายการบริการประกนัภยั 

ค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งโดยตรง 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี  

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูภาพรวมในระดบับรษิทั โดยแสดงขอ้มลู 
- รายไดแ้ละผลประกอบการจากการใหบ้รกิารประกนัภยั (ขอ้ 2.1) 
- จาํนวนเงนิที �ไดพ้จิารณาตามวธิกีารปฏบิตัใินช่วงเปลี �ยนแปลงตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที � �� (ขอ้ 2.2) 
- การคาดการณ์การรบัรูก้ําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา (ขอ้ 2.3)
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   - การปรบัปรุงหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้
ผลขาดทุนจากสญัญาที�สรา้งภาระ และการกลบัรายการของ 
   ผลขาดทุนนั �น
การตดัจําหน่ายกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั หรอื 
   การรบัรูเ้มื�อเกดิขึ�น 

ค่าใช้จ่ายการบริการประกนัภยัท ั �งหมด 
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2.1  รายไดแ้ละผลประกอบการจากการใหบ้รกิารประกนัภยั (ต่อ) 

25X1 : 25X0

ส่วนร่วมรบั 

ผลประโยชน์ 

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

หมายเหตุ X X X X

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) สุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถือไว้

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัต่อ - สญัญาซึ�งไม่ไดว้ดัมลูค่าภายใต้
   วธิปัีนส่วนเบี�ยประกนัภยั 
จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิสาํหรบั

ความคุม้ครองที�เหลอือยู่
   - ค่าสนิไหมทดแทนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ  
        รบัคนืจากการประกนัภยัตอ่ 

- การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงที�รบัรูส้าํหรบั 
        ความเสี�ยงที�หมดอายุแลว้ 

- สญัญาที�มกํีาไรที�รบัรูจ้ากการบรกิารที�ไดร้บั 
- รายการอื�น 

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัต่อ – สญัญาซึ�งไม่ไดว้ดัมลูค่าภายใต้
วธิปัีนส่วนเบี�ยประกนัภยั

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัต่อ – สญัญาซึ�งวดัมลูค่าภายใตว้ธิี
   ปันส่วนเบี�ยประกนัภยั 
ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงของผูร้บัประกนัภยัต่อ

ที�ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดของภาระผกูพนั 
ค่าสนิไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัตอ่ 
การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอนาคต –  

การเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดที�ทําใหเ้สรจ็สิ�น 
ตามสญัญาที�ไม่ถูกปรบัปรุงในกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิาร
ตามสญัญาสาํหรบักลุ่มของสญัญาประกนัภยัอา้งองิ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี –  
   การปรบัปรุงค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถือไว้ทั �งหมด

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั
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2.2 จาํนวนเงนิที�ไดพ้จิารณาตามวธิกีารปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17

สาํหรบัสญัญาประกนัที�ไม่ไดว้ดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั การวเิคราะหร์ายไดจ้ากการ
ประกนัภยัสําหรบัสญัญาประกนัที�ออก และกําไรขั �นต้นจากการให้บรกิารตามสญัญาโดยวธิกีาร

ปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงจะรวมอยู่ในตารางต่อไปนี� ทั �งนี� สญัญาประกนัภยัที�วดัมูลค่าภายใต้วธิี

ปันส่วนเบี�ยประกนัภยัจะไม่รวมอยู่ในตารางเนื�องจากบรษิทัใชว้ธิกีารปรบัปรุงย้อนหลงักบัสญัญา
ดงักล่าว 

25X1 : 25X0

ส่วนร่วมรบั 

ผลประโยชน์ 

ประเภท ก
[1]

ประเภท ค
[1]

ประเภท ง
[1]

ประเภท จ
[1] รวม 

สญัญาประกนัภยัที �ออก

รายได้จากการประกนัภยั

สญัญาใหม่และสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิกีารปรบัปรุงยอ้นหลงั 
   ในการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง
สญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปีรบัยอ้นหลงัแบบดดัแปลงใน 
   การปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง 
สญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมในการปฏบิตัใินชว่ง 

เปลี�ยนแปลง

รวม

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

สญัญาใหม่และสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิกีารปรบัปรุงยอ้นหลงั 
   ในการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง
สญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปีรบัยอ้นหลงัแบบดดัแปลงใน 
   การปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง
สญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมในการปฏบิตัใินชว่ง 

เปลี�ยนแปลง 

รวม

สญัญาประกนัต่อที �ถือไว้

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

สญัญาใหม่และสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิกีารปรบัปรุงยอ้นหลงั 
   ในการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง
สญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปีรบัยอ้นหลงัแบบดดัแปลงใน 
   การปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง
สญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมในการปฏบิตัใินชว่ง 

เปลี�ยนแปลง

รวม
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2.3  การคาดการณ์การรบัรูก้ําไรขั �นต้นจากการใหบ้รกิารตามสญัญา

การวเิคราะหก์ารคาดการณ์การรบัรูก้ําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�เหลอือยู่ ณ วนัที�

สิ�นสุดรอบระยะเวลารายงานในกําไรหรอืขาดทุนแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี�:

25X1 : 25X0

สญัญาประกนัภยัที�ออก สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้

จาํนวนปีที�

คาดว่าจะรบัร ู้
การร่วมรบัผลประโยชน์ 

การรบัร ู้กาํไรข ั �นต้น

จากการให้บริการ

ตามสญัญาทั �งหมด

สาํหรบัสญัญา

ประกนัภยัที�ออก

การรบัร ู้กาํไรข ั �นต้น

จากการให้บริการ

ตามสญัญาทั �งหมด

สาํหรบัสญัญาประกนั

ต่อที�ถอืไว้

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

1[2]

2[2]

3[2]

4[2]

5[2]

6-10[2]

>10[2]

รวม 

[2] ช่วงเวลาที�แสดงขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างประกอบ – การคาดการณ์การรบัรูก้ําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาในกําไรหรอืขาดทุน

(CSM run-off)
IFRS 17 (109) ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที�แน่นอนที�จะเปิดเผย  ซึ�งเป็นเรื�องเฉพาะของกิจการและต้องใช้วจิารณญาณในการระบุช่วงเวลาที�
เหมาะสม เพื�อใหผู้อ้่านสามารถประเมนิผลกระทบของกําไรขั �นต้นจากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�เหลอือยู่บนผลการดําเนินงานทางการเงนิ
ในอนาคต กจิการอาจพจิารณาระยะเวลาของสญัญาประกนัภยัและรปูแบบของการตดัจําหน่ายกําไรขั �นต้นจากการใหบ้รกิารตามสญัญาใน
อนาคต รวมถงึปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยไม่จําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเชงิปรมิาณ ในทางกลบักนั กจิการอาจใหค้าํอธบิายเชงิคุณภาพว่า
เมื�อใดที�กจิการคาดว่าจะรบัรูก้ําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�เหลอือยู่เมื�อสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงานในกําไรหรอืขาดทุน ดงัจะ
เหน็ได้จากจํานวนที�แสดงในตารางด้านบนเกี�ยวกบัการคาดการณ์การรบัรูกํ้าไรขั �นต้นจากการให้บรกิารตามสญัญาสําหรบับรกิารที�จะให้
หรอืจะได้รบัในอนาคตสําหรบัสญัญาที�มผีลบงัคบั ณ วนัที�รายงาน (ซึ�งจะรบัรู้เป็นส่วนหนึ�งของรายได้จากการประกนัในอนาคตสําหรบั
สญัญาที�ออก และรบัรู้เป็นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อสําหรบัสญัญาประกนัภัยต่อที�ถือไว้) ซึ�งรวมถึงการเพิ�มขึ�นของ
ดอกเบี�ยในอนาคตภายใต้ GMM และการปรบัปรุงกําไรขั �นต้นจากการให้บรกิารตามสญัญาในอนาคต เพื�อสะท้อนถึงการเปลี�ยนแปลงใน
ค่าธรรมเนียมผนัแปรสาํหรบัสญัญาภายใต ้VFA 
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3.  ประเภท ก - สญัญาซึ�งไม่ได้วดัมูลค่าภายใต้วิธ ีปันส่วนเบี�ยประกนัภยั

3.1  ประเภท ก - สญัญาประกนัภยัที�ออก

3.1.1  การกระทบยอดหนี�สนิสาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่ และหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหม

ทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้
25X1 : 25X0

หนี�สินสาํหรบัความ

คุ้มครองที�เหลืออยู่ 

สญัญาประกนัภยัที�ออก

รวม 

ไม่รวม

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วนขาดทุน 

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแล้ว

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

รายได้การประกนัภยั 

ค ่าใช้จ่ายในการให้บริการประกนัภยั

ค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ
ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอดตี - การปรบัปรุง 
หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้ 

ผลขาดทุนจากสญัญาที�สรา้งภาระและการกลบัรายการ
   ของผลขาดทุน 

การตดัจําหน่ายกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายการบริการประกนัภยั 

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

องคป์ระกอบที�เป็นการลงทุน 

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที �96
สาํหรบัสญัญาประกนัภยัที �วดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทั �วไป โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี�สนิสําหรบัความคุม้ครองที �เหลอือยู่ และหนี�สนิสําหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนที �เกดิขึ�นแลว้ (ขอ้ 3.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 3.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาที �รบัรูใ้นปี (ขอ้ 3.1.3) 
- จาํนวนเงนิที �พจิารณาสําหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี �ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที � 17 (ขอ้ 3.1.4) 
- การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที �ทําใหไ้ดม้าซึ �งการประกนัภยั (ขอ้ 3.1.5)
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25X1 : 25X0

หนี�สินสาํหรบัความ

คุ้มครองที�เหลืออยู่ 

สญัญาประกนัภยัที�ออก

รวม 

ไม่รวม

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วนขาดทุน 

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแล้ว

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ 

กระแสเงินสด

เบี�ยประกนัภยัรบั 
ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ จ่ายแลว้ 
กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

กระแสเงินสดรวม 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 

   ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
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3.1.2  กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั 

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั 

25X1 : 25X0

สญัญาประกนัภยัที�ออก มูลค่าปัจจบุนั

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรบัปรงุความ

เสี�ยงสาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่ความ

เสี�ยงทางการเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการตาม

สญัญา 

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
   จากการใหบ้รกิาร 
การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่
   ความเสี�ยงทางการเงนิสาํหรบัความเสี�ยงที�สิ�นสุดแลว้ 

การปรบัปรุงตามประสบการณ์ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการ 
   ใหบ้รกิารตามสญัญา 
การเปลี�ยนแปลงในประมาณการที�ส่งผลต่อสญัญาที�สรา้งภาระและ 

การกลบัรายการของผลขาดทุนนั �น 

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวดรอบระยะเวลา

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอดีต 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี – การปรบัปรุง 
หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก
การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ

กระแสเงินสด 

เบี�ยประกนัภยัรบั 
ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ จ่ายแลว้ 
กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

กระแสเงินสดรวม

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

   ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 
   ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
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3.1.3 ผลกระทบของสญัญาที�รบัรูใ้นปี 

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1 : 25X0

  สญัญาประกนัภยัที�ออก สญัญาประกนัภยัที�ออก สญัญาประกนัภยัที�ได้มา 

ไม่ใช่สญัญา

ที�สร ้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�

สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก 

ไม่ใช่สญัญา

ที�สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก 

สญัญาที�

สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

รวม

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต   

- กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

- กระแสเงนิสดที�ไม่รวมกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้า
ซึ�งการประกนัภยัค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้าย

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ จ่ายแลว้

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยง
ทางการเงนิ 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยัที�เพิ�มขึ�นจากสญัญา

ที�รบัร ู้ในงวดรอบระยะเวลา
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3.1.4 จาํนวนเงนิที�พจิารณาสาํหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17

25X1 : 25X0

สญัญาประกนัภยัที�ออก สญัญาใหม่และ

สญัญาที�วดัมลูค่า

ภายใต้วิธ ีการ

ปรบัปรงุยอ้นหลงั

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปล ี�ยนแปลง

สญัญาที�วดัมลูค่า

ภายใต้วิธ ีปรบั

ย้อนหลงัแบบ

ดดัแปลงในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปล ี�ยนแปลง

สญัญาที�วดัมลูค่า

ภายใต้วิธ ีมลูค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปล ี�ยนแปลง

รวม

รายได้จากการประกนัภยั

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปล ี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนจากการใหบ้รกิาร

การเปล ี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกาํไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิาร
   ตามสญัญา 

สญัญาที�รบัรูเ้ริ�มแรกในงวดรอบระยะเวลา

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
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3.1.5 การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

ให้บรษิทัแสดงการกระทบยอดสนิทรพัย์จากกระแสเงนิสดที�ทําให้ไดม้าซึ�งการประกนัภยั

สําหรบัรายการที�รบัรู้ก่อนการรบัรู้กลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�เกี�ยวข้องจากต้นงวดไป
ปลายงวดโดยแยกแสดงรายการกระทบยอดจากรายการค่าเผื�อการด้อยค่าและการกลบั

รายการค่าเผื�อการด้อยค่า และแสดงการวเิคราะห์การคาดการณ์การรบัรู้สินทรพัย์จาก
กระแสเงินสดที�ทําให้ได้มาซึ�งการประกันภัยที�เหลืออยู่ ณ วันที�สิ�นสุดรอบระยะเวลา

รายงานในกําไรหรอืขาดทุน

การคาดการณ์การรบัรูส้นิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

  สญัญาประกนัภยัที�ออก 25X1 25X0

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรพัยจ์ากกระแสเงินสดที�ทาํให้ได้มาซึ�งการประกนัภยั

กระแสเงนิสดที�รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 

จํานวนเงนิที�เกดิจากการตดัรายการ ณ วนัที�มกีารรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของกลุ่มของ 
     สญัญาประกนัภยั 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูร้ะหว่างงวด

การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อน

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรพัยจ์ากกระแสเงินสดที�ทาํให้ได้มาซึ�งการประกนัภยั 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสมสุทธจิากการกลบัรายการที�รบัรู้ ณ วนัที� �� ธนัวาคม 

จาํนวนปีที�คาดว่าจะตดัรายการ 1 2 3 รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X1 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X0 
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3.2  ประเภท ก - สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

3.2.1 การกระทบยอดความคุม้ครองที�เหลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

25X1 : 25X0

สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้ ความคุม้ครอง

ที�เหล ืออยู่

ค่าสินไหม

ทดแทนที�

เกิดขึ�นแล ้ว

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

รายได้ (ค ่าใช้จ ่าย) ส ุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยัต่อ 

ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง 

ค่าสนิไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัต่อ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี – การปรบัปรุงคา่สนิไหมทดแทน 

ที�เกดิขึ�น 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอนาคต - การเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดที�
ทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาที�ไม่ถูกปรบัปรุงในกาํไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

สาํหรบักลุ่มของสญัญาประกนัภยัอา้งองิ
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงของผูร้บัประกนัภยั 

ตน้ทุนความคุม้ครองยอ้นหลงั (Cost of retroactive cover) สาํหรบัสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื

รายได้ (ค ่าใช้จ ่าย) ส ุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ

กระแสเงินสด

เบี�ยประกนัภยัจ่ายสุทธ ิและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ 

รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ 

กระแสเงินสดรวม

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที �96
สาํหรบัสญัญาประกนัภยัต่อที �ถอืไวท้ี �วดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทั �วไป โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดความคุม้ครองที �เหลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนที �เกดิขึ�นแลว้ (ขอ้ 3.2.1) 
- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ (ขอ้ 3.2.2) 
- ผลกระทบของสญัญาที �รบัรูใ้นปี (ขอ้ 3.2.3) 
- จาํนวนเงนิที �พจิารณาสําหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี �ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที � �� (ขอ้ 3.2.4)
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3.2.2 กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1 : 25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ ม ูลค่าปัจจบุนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการตาม

สญัญา 

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัตอ่ที�ถอืไว้

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่
   ความเสี�ยงทางการเงนิสาํหรบัความเสี�ยงที�สิ�นสุดแลว้ 

การปรบัปรุงตามประสบการณ์ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการ
ใหบ้รกิารตามสญัญา 

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวดรอบระยะเวลานี�

การเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดที�ทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาที�ไม่ถูก
   ปรบัปรุงในกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาสาํหรบักลุ่มของ 
   สญัญาประกนัภยัอา้งองิ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอดีต

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอดตี – การปรบัปรุงค่าสนิไหม
ทดแทนที�เกดิขึ�น

การเปลี�ยนแปลงประมาณการที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุนจาก 
สญัญาที�สรา้งภาระและการกลบัรายการของผลขาดทุนนั �น 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงของผูร้บัประกนัภยั 
ตน้ทุนความคุม้ครองยอ้นหลงั (Cost of retroactive cover) สาํหรบั 
   สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) สุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถือ

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื 

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ 

กระแสเงินสด
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25X1 : 25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ ม ูลค่าปัจจบุนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการตาม

สญัญา 

รวม 

เบี�ยประกนัภยัจ่ายสุทธ ิและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ

รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ 

กระแสเงินสดรวม 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัตอ่ 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

3.2.3 ผลกระทบของสญัญาที�รบัรูใ้นปี  

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั 

25X1:25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ สญัญาประกนัภยัที�ไมม่ ี

กาํไรสทุธิ

สญัญาประกนัภยัที�มกีาํไร

สุทธิ

รวม

สญัญาที�ซื�อ สญัญาที�

ได้มา 

สญัญาที�ซื�อ สญัญาที�

ได้มา 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 

ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 
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3.2.4 จาํนวนเงนิที�พจิารณาสาํหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาดว้ยวธิกีารปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง  

25X1:25X0

   สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ สญัญาใหม่และ

สญัญาที�วดัมูลค่า

ภายใต้วิธ ีการ

ปรบัปร ุงย้อนหลงั

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ี

ปรบัย้อนหลงั

แบบดดัแปลงใน

การปฏิบตัิในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ี

ม ูลค่ายุติธรรม

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง

รวม 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน
จากการใหบ้รกิาร

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการ
ใหบ้รกิารตามสญัญา

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวด 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัตอ่ที�ถอืไว้

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
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4.  ประเภท ข - สญัญาประกนัภยัที�มีส่วนร่วมรบัผลประโยชน์  

4.1  ประเภท ข - สญัญาประกนัภยัที�ออก  

4.1.1 การกระทบยอดหนี�สินสําหรบัความคุ้มครองที�เหลืออยู่ และหนี�สินสําหรบัค่าสินไหม
ทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้ โดยใหบ้รษิทัแยกแสดงตารางดา้นล่างสาํหรบั สญัญาประกนัภยัที�มี

ส่วนร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพนิิจที�ออก และ สญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วม
รบัผลประโยชน์โดยตรง

ตวัอย่างการเปิดเผยในข้อ 4.1.1 แสดงการกระทบยอดสําหรบัรายการที�วดัมูลค่าด้วย
วธิกีารวดัมูลค่าทั �วไป วธิีค่าธรรมเนียมผนัแปร และวธิปัีนส่วนเบี�ยประกนัภยั ในกรณีที�

ประเภทของสญัญาที�จดัประเภทตาม IFRS 17 ย่อหน้าที� 96 ไม่มกีารวดัมูลค่าดว้ยวธิปัีน
ส่วนเบี�ยประกันภัย การแยกหวัตาราง (คอลัมน์) ด้านล่าง จะเหมือนกับหมายเหตุข้อ 

3.1.1

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที �96
สาํหรบัสญัญาประกนัภยัที �วดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทั �วไป วธิคี่าธรรมเนียมผนัแปร และวธิี
ปันสว่นเบี�ยประกนัภยั โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี�สนิสําหรบัความคุม้ครองที �เหลอือยู่ และหนี�สนิสําหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนที �เกดิขึ�นแลว้ (ขอ้ 4.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 4.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาที �รบัรูใ้นปี (ขอ้ 4.1.3) 
- จาํนวนเงนิที �พจิารณาสําหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี �ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที � �� (ขอ้ 4.1.4) 
- การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที �ทําใหไ้ดม้าซึ �งการประกนัภยั (ขอ้ 4.1.5) 
- การเปิดเผยเพิ �มเตมิที �เกี �ยวขอ้ง (ขอ้ 4.1.6)
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25X1:25X0

หนี�สินสาํหรบัความคุ้มครอง

ที�เหลืออยู่ 

หนี�สินสาํหรบัค่าสินไหม

ทดแทนที�เกิดขึ�นแล้ว

สาํหรบักลุ่มสญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ีปันส่วน

เบี�ยประกนัภยั 

รวม 

สญัญาประกนัภยัที�ออก ไม่รวม

องคป์ระกอบ

ที�เป็นส่วน

ขาดทุน     

องคป์ระกอบ

ที�เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแล้ว

สาํหรบักลุ่ม

สญัญาที�ไม่ได้อยู่

วดัม ูลค่าภายใต้

วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

มูลค่า

ปัจจบุนั

ของ

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยง

ทางการเงิน

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

รายได้การประกนัภยั 

ค ่าใช้จ่ายในการให้บริการประกนัภยั 

ค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ
ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอดตี 
- การปรบัปรุงหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหม 

   ทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้ 
ผลขาดทุนจากสญัญาที�สรา้งภาระและ 
   การกลบัรายการของผลขาดทุน 
การตดัจําหน่ายกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้า

ซึ�งการประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายการบริการประกนัภยั 

ผลประกอบการจากการให้บริการ

ประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยั
ที�ออกที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยั 
ที�ออกที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ค ่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยั 

ที�ออก

องคป์ระกอบที�เป็นการลงทุน

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ

กระแสเงินสด 

เบี�ยประกนัภยัรบั 
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25X1:25X0

หนี�สินสาํหรบัความคุ้มครอง

ที�เหลืออยู่ 

หนี�สินสาํหรบัค่าสินไหม

ทดแทนที�เกิดขึ�นแล้ว

สาํหรบักลุ่มสญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ีปันส่วน

เบี�ยประกนัภยั 

รวม 

สญัญาประกนัภยัที�ออก ไม่รวม

องคป์ระกอบ

ที�เป็นส่วน

ขาดทุน     

องคป์ระกอบ

ที�เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแล้ว

สาํหรบักลุ่ม

สญัญาที�ไม่ได้อยู่

วดัม ูลค่าภายใต้

วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

มูลค่า

ปัจจบุนั

ของ

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยง

ทางการเงิน

ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง
อื�น ๆ จ่ายแลว้ 

กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

กระแสเงินสดรวม 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญา
ประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญา
ประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
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4.1.2 กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั 

บรษิทัแยกแสดงตารางดา้นล่างสาํหรบั สญัญาประกนัภยัที�มสีว่นร่วมรบัผลประโยชน์ตาม

ดุลยพนิิจที�ออก และ สญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1:25X0

มูลค่าปัจจบุนั

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรบัปรงุความ

เสี�ยงสาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่ความ

เสี�ยงทางการเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการ

ตามสญัญา 

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิตามสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยต์ามสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน
จากการใหบ้รกิาร 

การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่
ความเสี�ยงทาง
การเงนิสาํหรบัความเสี�ยงที�สิ�นสุดแลว้ 

การปรบัปรุงตามประสบการณ์ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิาร
ตามสญัญา 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการที�ส่งผลต่อสญัญาที�สรา้งภาระและ
การกลบัรายการของผลขาดทนุนั �น

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวดรอบระยะเวลา

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอดีต

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี 
   – การปรบัปรุงหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออกที�รบัรูใ้นกําไร
หรอืขาดทุน
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออกที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ [3]

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัที�ออก

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ 

กระแสเงินสด 

เบี�ยประกนัภยัรบั 
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25X1:25X0

มูลค่าปัจจบุนั

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรบัปรงุความ

เสี�ยงสาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่ความ

เสี�ยงทางการเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการ

ตามสญัญา 

รวม 

ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ จ่ายแลว้ 

กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

กระแสเงินสดรวม

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิตามสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยต์ามสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
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4.1.3 ผลกระทบของสญัญาที�รบัรูใ้นปี

บรษิทัแยกแสดงตารางดา้นล่างสาํหรบั สญัญาประกนัภยัที�มสีว่นร่วมรบัผลประโยชน์ตาม

ดุลยพนิิจที�ออก และ สญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1:25X0

สญัญาที�ออก สญัญาที�ได้มา 

ไม่ใช่สญัญา

ที�สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�

สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก 

ไม่ใช่สญัญา

ที�สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�

สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

รวม 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต   

- กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

- กระแสเงนิสดที�ไม่รวมกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้า
ซึ�งการประกนัภยัค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้าย

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง 
อื�น ๆ

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยง
   ทางการเงนิ 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยัที�เพิ�มขึ�นจากสญัญา 

ที�รบัร ู้ในงวด 
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4.1.4 จาํนวนเงนิที�พจิารณาสาํหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17

รายได้การประกนัภยัและกําไรขั �นต้นจากการให้บรกิารตามสญัญาโดยวธิกีารปฏิบตัิในช่วง

เปลี�ยนแปลง

วธิีการและข้อสมมติฐานที�บรษิัทใช้ในการปฏิบตัิวธิปีรบัย้อนหลงัแบบดดัแปลง และวธิี
มลูค่ายุตธิรรมในช่วงเปลี�ยนแปลงนั �นเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ X.X.X

บรษิทัแยกแสดงตารางดา้นล่างสาํหรบั สญัญาประกนัภยัที�มสีว่นร่วมรบัผลประโยชน์ตาม

ดุลยพนิิจที�ออก และ สญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง 
25X1:25X0

สญัญาใหม่และ

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้

วิธ ีการปรบัปรงุ

ย้อนหลงัใน

การปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ี

ปรบัย้อนหลงั

แบบดดัแปลง

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ี

ม ูลค่ายุติธรรม

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

รวม 

รายได้จากการประกนัภยั 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
   จากการใหบ้รกิาร 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต  

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิาร 
   ตามสญัญา 

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวด 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก 

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
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4.1.4 จาํนวนเงนิที�พจิารณาสาํหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17 (ต่อ)

สําหรบัสญัญาประกันภัยที�มีลักษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง ให้บรษิัทแสดง 
การเปลี�ยนแปลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นสะสม สําหรบัสนิทรพัย์เพื�อการลงทุนที�วดั

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสําหรบักลุ่มสญัญาที�บรษิทัใชว้ธิปีรบัยอ้นหลงั

แบบดดัแปลง หรอืวธิมีูลค่ายุตธิรรมในช่วงการปฏิบตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17

25X1:25X0

จาํนวนที�กาํหนด ณ การปฏิบตัิ

ในช่วงเปล ี�ยนแปลง

จาํนวนหลงัการปฏิบตัิ

ในช่วงเปล ี�ยนแปลง

รวม 

ยอดคงเหลอืต้นงวดสาํรองมูลค่ายุติธรรม

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน

   เบด็เสรจ็อื�น
ขาดทุนสุทธจิากเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

   เบด็เสรจ็อื�น ซึ�งจดัประเภทใหมเ่ป็นกําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่าย 

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง

ยอดคงเหลอืปลายงวดสาํรองมูลค่ายตุิธรรม 

อา้งองิถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที � 17 88(ข) หรอื 89(ข) 
88 ในกรณีที �ไม่ไดนํ้าย่อหน้า 89 มาถอืปฏบิตั ิกจิการตอ้งเลอืกนโยบายการบญัชรีะหว่าง 
(ก)  การรวมรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสาํหรบัรอบระยะเวลาในกําไรหรอืขาดทุน หรอื  
(ข)  การแยกรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสาํหรบัรอบระยะเวลา เพื �อรวมในกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัจํานวนเงนิ
ที �พิจารณาโดยใช้การปันส่วนอย่างเป็นระบบของรายได้หรอืค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากการประกนัภัยที �คาดการณ์ทั �งหมดตลอดช่วง
ระยะเวลาของกลุ่มของสญัญาประกนัภยัโดยถอืปฏบิตัติามย่อหน้า ข130–ข133 
89 สําหรบัสญัญาประกันภยัที �มลีักษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรงตามดุลยพินิจ ที �กิจการถือรายการอ้างอิง กิจการต้องเลือก
นโยบายการบญัชรีะหว่าง: 
(ก)  รวมรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสาํหรบัรอบระยะเวลาในกําไรหรอืขาดทุน; หรอื  
(ข)  แยกรายได้หรอืค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสาํหรบัรอบระยะเวลา เพื �อรวมในกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัจํานวนที �ขจดั
การไม่สามารถจบัคู่ทางการบญัชกีบัรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายที �รวมในกําไรหรอืขาดทุนของรายการอ้างองิที �ถอืไวโ้ดยถอืปฏบิตัติามย่อหน้า ข
134–ข136 
ตวัอย่าง 

สําหรับกลุ่มสัญญาที�กิจการใช้วิธีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (modified retrospective approach) หรือวิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วง
เปลี�ยนแปลงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 และที�กจิการนําทางเลอืกในงบกําไรเบด็เสรจ็อื�นมาถอืปฏบิตัติาม IFRS 17 
(88) (ข) หรอื IFRS 17 (89) (ข) กจิการต้องเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัจํานวนเงนิในทุนสาํรองมลูค่ายุตธิรรมภายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นที�ถูกกําหนดเมื�อเริ�มการเปลี�ยนแปลง และคงอยู่ในรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะสนิทรพัย์เพื�อการลงทุนที�วดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุดเบ็ดเสรจ็อื�นที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสญัญาดงักล่าว กิจการต้องทําการกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวด
สาํหรบัจํานวนเงนิสะสมในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น การกระทบยอดสะสมของทุนสาํรองมลูค่ายุตธิรรมภายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�นสําหรบัสนิทรพัย์เพื�อการลงทุนที�วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุดเบด็เสรจ็อื�นของกลุ่มสญัญาที�มสี่วนร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง
ตามดุลยพินิจ กิจการสามารถถือปฏิบัติวิธีปรบัย้อนหลงัแบบดดัแปลง หรอืวธิีมูลค่ายุติธรรมในช่วงเปลี�ยนแปลงเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 ดงัที�แสดงในตาราง
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4.1.5 การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

ให้บรษิทัแสดงการกระทบยอดสนิทรพัย์จากกระแสเงนิสดที�ทําให้ไดม้าซึ�งการประกนัภยั

สําหรบัรายการที�รบัรู้ก่อนการรบัรู้กลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�เกี�ยวข้องจากต้นงวดไป
ปลายงวดโดยแยกแสดงรายการกระทบยอดจากรายการค่าเผื�อการด้อยค่าและการกลบั

รายการค่าเผื�อการด้อยค่าและแสดงการวเิคราะห์การคาดการณ์การรบัรู้สนิทรพัย์จาก
กระแสเงินสดที�ทําให้ได้มาซึ�งการประกันภัยที�เหลืออยู่ ณ วนัที�สิ�นสุดรอบระยะเวลา

รายงานในกําไรหรอืขาดทุน

การคาดการณ์การรบัรูส้นิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

  สญัญาประกนัภยัที�ออก 25X1 25X0

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรพัยจ์ากกระแสเงินสดที�ทาํให้ได้มาซึ�งการประกนัภยั

กระแสเงนิสดที�รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 

จํานวนเงนิที�เกดิจากการตดัรายการ ณ วนัที�มกีารรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของกลุ่มของ 
     สญัญาประกนัภยั 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูร้ะหว่างงวด

การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อน

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรพัยจ์ากกระแสเงินสดที�ทาํให้ได้มาซึ�งการประกนัภยั 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสมสุทธจิากการกลบัรายการที�รบัรู ้ณ วนัที� �� ธนัวาคม 

จาํนวนปีที�คาดว่าจะตดัรายการ 1 2 3 รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X1 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X0 
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4.1.6 การเปิดเผยเพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้ง 

หากกจิการเลอืกที�จะไม่ปรบัปรุงกําไรขั �นต้นจากการใหบ้รกิารตามสญัญาสําหรบับางการ
เปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดเพื�อทําให้เสรจ็สิ�นตามสญัญา บรษิทัต้องเปิดเผยผลกระทบ

ของทางเลอืกดงักล่าวต่อการปรบัปรุงกําไรขั �นต้นจากการให้บรกิารตามสญัญาสําหรบั
รอบระยะเวลาปัจจุบนั สาํหรบัสญัญาที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง

สําหรบัสญัญาที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง หากกจิการเปลี�ยนเกณฑ์การ
แบ่งแยกจํานวน รายได้หรอืค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากการประกนัภยั ระหว่างกําไรหรอื

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น บรษิัทต้องเปิดเผยขอ้มูลในรอบระยะเวลาที�มกีาร
เปลี�ยนแปลงวธิเีกดิขึ�น ดงัต่อไปนี�

(ก) เหตุผลว่าทาํไมกจิการจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนเกณฑใ์นการแบ่งแยก
(ข) จาํนวนเงนิของรายการปรบัปรุงในแต่ละรายการในงบการเงนิที�ไดร้บัผลกระทบ และ

(ค) มลูค่าตามบญัชขีองกลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�มกีารเปลี�ยนแปลงดงักล่าว ณ วนัที�มี
การเปลี�ยนแปลง
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5.  ประเภท ค – สญัญาที�วดัมูลค่าด้วยวิธ ีปันส่วนเบี�ยประกนัภยั และไม่วดัมูลค่าด้วยวิธ ีปันส่วน

เบี�ยประกนัภยั

5.1. ประเภท ค – สญัญาประกนัภยัที�ออก

5.1.1  การกระทบยอดหนี�สินสําหรบัความคุ้มครองที�เหลืออยู่ และหนี�สินสําหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

25X1:25X0

สญัญาประกนัภยัที�ออก หนี�สินสาํหรบัความคุ้มครองที�

เหล ืออยู่

หนี�สินสาํหรบัค่าสินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้สาํหรบักล ุม่สญัญา

ที�วดัมลูค่าภายใต้วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

รวม 

ไม ่รวม

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้

สาํหรบักล ุม่

สญัญาที�ไม ่ได้อยู่

วดัม ูลค่าภายใต้

วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

ม ูลค่า

ปัจจบุนัของ

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม ่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิ

จากสญัญาประกนัภยั 
ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัย์

จากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

รายได้การประกนัภยั 

ค่าใช้จ ่ายในการให้บริการ

ประกนัภยั 

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที �96
สาํหรบัสญัญาประกนัภยัที �วดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทั �วไป และวธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั 
โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดหนี�สนิสําหรบัความคุม้ครองที �เหลอือยู่ และหนี�สนิสําหรบัค่าสนิไหม
ทดแทนที �เกดิขึ�นแลว้ (ขอ้ 5.1.1) 

- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั (ขอ้ 5.1.2) 
- ผลกระทบของสญัญาที �รบัรูใ้นปี (ขอ้ 5.1.3) 
- จาํนวนเงนิที �พจิารณาสําหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี �ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที � �� (ขอ้ 5.1.4) 
- การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที �ทําใหไ้ดม้าซึ �งการประกนัภยั (ขอ้ 5.1.5)
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25X1:25X0

สญัญาประกนัภยัที�ออก หนี�สินสาํหรบัความคุ้มครองที�

เหล ืออยู่

หนี�สินสาํหรบัค่าสินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้สาํหรบักล ุม่สญัญา

ที�วดัมลูค่าภายใต้วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

รวม

ไม ่รวม

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้

สาํหรบักล ุม่

สญัญาที�ไม ่ได้อยู่

วดัม ูลค่าภายใต้

วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

ม ูลค่า

ปัจจบุนัของ

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม ่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

ค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นและ
   ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารใน
   อดตี – การปรบัปรุงหนี�สนิสาํหรบั 

   ค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

   ประกนัภยั

ผลขาดทุนจากสญัญาที�สรา้งภาระ
   และการกลบัรายการของผลขาดทุน 

การตดัจําหน่ายกระแสเงนิสด
ที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายการบริการประกนัภยั

ผลประกอบการจากการให้บริการ

   ประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญา

ประกนัภยัที�ออก 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ใน 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

องคป์ระกอบที�เป็นการลงทุน 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

กระแสเงินสด

เบี�ยประกนัภยัรบั

ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงอื�น ๆ จ่ายแลว้ 

กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

กระแสเงินสดรวม

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิ

จากสญัญาประกนัภยั 
ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัย์

จากสญัญาประกนัภยั 
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สญัญาประกนัภยัที�ออก หนี�สินสาํหรบัความคุ้มครองที�

เหล ืออยู่

หนี�สินสาํหรบัค่าสินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้สาํหรบักล ุม่สญัญา

ที�วดัมลูค่าภายใต้วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

รวม

ไม ่รวม

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

องคป์ระกอบที�

เป็นส่วน

ขาดทุน 

หนี�สินสาํหรบัค่า

สินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้

สาํหรบักล ุม่

สญัญาที�ไม ่ได้อยู่

วดัม ูลค่าภายใต้

วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

ม ูลค่า

ปัจจบุนัของ

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม ่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
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5.1.2  กระทบยอดการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยั

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1:25X0

สญัญาประกนัภยัที�ออก มูลค่าปัจจบุนั

ของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

ค่าปรบัปรงุความ

เสี�ยงสาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่ความ

เสี�ยงทางการเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการตาม

สญัญา 

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
   จากการใหบ้รกิาร 
การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยงทางการเงนิสาํหรบัความเสี�ยงที�สิ�นสุดแลว้ 

การปรบัปรุงตามประสบการณ์ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการ 
   ใหบ้รกิารตามสญัญา 
การเปลี�ยนแปลงในประมาณการที�ส่งผลต่อสญัญาที�สรา้งภาระและ 
   การกลบัรายการของผลขาดทุนนั �น 

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวดรอบระยะเวลา

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอดีต 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี – การปรบัปรุง 
หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก 
การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

กระแสเงินสด 

เบี�ยประกนัภยัรบั
ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ จ่ายแลว้ 
กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

กระแสเงินสดรวม

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
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5.1.3. ผลกระทบของสญัญาที�รบัรูใ้นปี

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั 

25X1:25X0

 สญัญาประกนัภยัที�ออก 
สญัญาที�ออกสญัญา

ประกนัภยัที�ไม่ม ีกาํไรสุทธิ

สญัญาที�ได้มาสญัญา

ประกนัภยัที�มีกาํไรสุทธิ

ไม่ใช่สญัญา

ที�สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�ซื�อ

มา

สญัญาที�

สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�

ได้มา

ไม่ใช่สญัญา

ที�สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�ซื�อ

มา

สญัญาที�

สร้างภาระ

เมื�อเริ�มแรก

สญัญาที�

ได้มา

รวม 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 

   - กระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั 

- กระแสเงนิสดที�ไม่รวมกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้า 
ซึ�งการประกนัภยั- ค่าสนิไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายที�

เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยง
ทางการเงนิ 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยัที�เพิ�มขึ�นจากสญัญา

ที�รบัร ู้ในงวดรอบระยะเวลา
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5.1.4 จาํนวนเงนิที�พจิารณาสาํหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17

25X1 : 25X0

  สญัญาประกนัภยัที�ออก สญัญาใหม่และ

สญัญาที�วดัมลูค ่า

ภายใต้วิธ ีการ

ปรบัปรงุยอ้นหลงั

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดัมลูค ่า

ภายใต้วิธ ีปรบั

ย้อนหลงัแบบ

ดดัแปลงในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปล ี�ยนแปลง

สญัญาที�วดัมลูค่า

ภายใต้วิธ ีมลูค่า

ยุติธรรมในการ

ปฏิบตัิในช่วง

เปล ี�ยนแปลง

รวม 

รายได้จากการประกนัภยั 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับริการในปัจจบุนั

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนจากการใหบ้รกิาร

การเปล ี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับริการในอนาคต

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกาํไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิาร

   ตามสญัญา 
สญัญาที�รบัรูเ้ริ�มแรกในงวดรอบระยะเวลา

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออก

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
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5.1.5 การกระทบยอดสนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทําใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

ให้บรษิัทแสดงการกระทบยอดสินทรพัย์จากกระแสเงนิสดที�ทําให้ได้มาซึ�งการประกันภัย
สําหรบัรายการที�รบัรูก้่อนการรบัรูก้ลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้งจากต้นงวดไปปลาย

งวดโดยแยกแสดงรายการกระทบยอดจากรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าและการกลบัรายการค่า

เผื�อการดอ้ยค่า และแสดงการวเิคราะหก์ารคาดการณ์การรบัรูส้นิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทํา
ใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยัที�เหลอือยู่ ณ วนัที�สิ�นสุดรอบระยะเวลารายงานในกําไรหรอืขาดทุน 

การคาดการณ์การรบัรูส้นิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

  สญัญาประกนัภยัที�ออก 25X1 25X0

ยอดคงเหลือต้นงวดสินทรพัยจ์ากกระแสเงินสดที�ทาํให้ได้มาซึ�งการประกนัภยั 

กระแสเงนิสดที�รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 

จํานวนเงนิที�เกดิจากการตดัรายการ ณ วนัที�มกีารรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของกลุ่มของ 
     สญัญาประกนัภยั 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูร้ะหว่างงวด 
การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อน

ยอดคงเหลือปลายงวดสินทรพัยจ์ากกระแสเงินสดที�ทาํให้ได้มาซึ�งการประกนัภยั

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสมสุทธจิากการกลบัรายการที�รบัรู ้ณ วนัที� �� ธนัวาคม

จาํนวนปีที�คาดว่าจะตดัรายการ 1 2 3 รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X1 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X0 
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5.2. ประเภท – ค สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

5.2.1. กระทบยอดความคุม้ครองที�เหลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้
25X1:25X0

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแลว้ที�

วดัม ูลค่าภายใต้วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้ ความ

คุ้มครองที�

เหล ืออยู่

ค ่าสินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้ที�

ไม ่ได้วดัม ูลค่า

ภายใต้วิธ ีปันส่วน

เบี�ยประกนัภยั 

ม ูลค่าปัจจบุนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุความ

เสี�ยงสาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม ่ใช่ความ

เสี�ยงทางการเงิน

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยต์ามสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิตามสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 1 มกราคม

รายได้ (ค ่าใช้จ ่าย) ส ุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยัต่อ

ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

ค่าสนิไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัต่อ

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในอดตี –

   การปรบัปรุงค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้
การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอนาคต –

   การเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดที�ทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญา 
ที�ไม่ปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

   ประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้ง 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงของผูร้บัประกนัภยั

   ตน้ทุนความคุม้ครองยอ้นหลงั (Cost of retroactive cover)  
   สาํหรบัสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื

รายได้ (ค ่าใช้จ ่าย) ส ุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

องคป์ระกอบที�เป็นการลงทุน 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ[3]

วตัถุประสงคเ์พื �อแสดงขอ้มลูในระดบัประเภทสญัญา/เขตภูมศิาสตร/์สว่นงาน ตามย่อหน้าที �96
สาํหรบัสญัญาประกนัภยัต่อที �ถอืไวท้ี �วดัมลูค่าดว้ยวธิกีารวดัมลูค่าทั �วไป และวธิปัีนส่วนเบี�ย
ประกนัภยั  โดยแสดงขอ้มลู 

- การกระทบยอดความคุม้ครองที �เหลอือยู่ และค่าสนิไหมทดแทนที �เกดิขึ�นแลว้ (ขอ้ 5.2.1) 
- กระทบยอดการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อ (ขอ้ 5.2.2) 
- ผลกระทบของสญัญาที �รบัรูใ้นปี (ขอ้ 5.2.3) 
- จาํนวนเงนิที �พจิารณาสําหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี �ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที � �� (ขอ้ 5.2.4)
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25X1:25X0

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแลว้ที�

วดัม ูลค่าภายใต้วิธ ีปันส่วนเบี�ย

ประกนัภยั 

สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้ ความ

คุ้มครองที�

เหล ืออยู่

ค ่าสินไหมทดแทน

ที�เกิดขึ�นแลว้ที�

ไม ่ได้วดัม ูลค่า

ภายใต้วิธ ีปันส่วน

เบี�ยประกนัภยั 

ม ูลค่าปัจจบุนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุความ

เสี�ยงสาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม ่ใช่ความ

เสี�ยงทางการเงิน

รวม 

กระแสเงินสด 

เบี�ยประกนัภยัจ่ายสุทธิ และ
   ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ 

รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ 

กระแสเงินสดรวม 

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยส์ญัญาประกนัภยัต่อ 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิตามสญัญาประกนัภยัต่อ 

ยอดสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

[3]หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น ผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน 
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5.2.2 กระทบยอดการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของยอดคงเหลอืในสญัญาประกนัภยัต่อจากสญัญาที�

ไม่ไดว้ดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั 

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1 : 25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ มูลค่าปัจจบุนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการตาม

สญัญา 

รวม 

ยอดคงเหลอืตน้งวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัตอ่ที�ถอืไว้

ยอดคงเหลอืตน้งวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

การเปลี�ยนแปลงของค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่
   ความเสี�ยงทางการเงนิสาํหรบัความเสี�ยงที�สิ�นสุดแลว้ 

การปรบัปรุงตามประสบการณ์ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการ
ใหบ้รกิารตามสญัญา 

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวดรอบระยะเวลานี�

การเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดที�ทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาที�ไม่ถูก
   ปรบัปรุงในกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาสาํหรบักลุ่มของ 
   สญัญาประกนัภยัอา้งองิ 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอดีต

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารในอดตี – การปรบัปรุงค่าสนิไหม
ทดแทนที�เกดิขึ�น

การเปลี�ยนแปลงประมาณการที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุนจาก 
สญัญาที�สรา้งภาระและการกลบัรายการของผลขาดทุนนั �น 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงของผูร้บัประกนัภยั 
ตน้ทุนความคุม้ครองยอ้นหลงั (Cost of retroactive cover) สาํหรบั 
   สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) สุทธิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถือ

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอื 

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ
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25X1 : 25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ มูลค่าปัจจบุนั

ของกระแส

เงินสดใน

อนาคต 

ค่าปรบัปรงุ

ความเสี�ยง

สาํหรบัความ

เสี�ยงที�ไม่ใช่

ความเสี�ยงทาง

การเงิน

กาํไรข ั �นต้น

จากการ

ให้บริการตาม

สญัญา 

รวม 

กระแสเงินสด

เบี�ยประกนัภยัจ่ายสุทธ ิและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ

รบัคนืจากการประกนัภยัต่อ 

กระแสเงินสดรวม 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลอืปลายงวดสนิทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ยอดคงเหลอืปลายงวดหนี�สนิจากสญัญาประกนัภยัตอ่ 

ยอดสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

5.2.3 ผลกระทบของสญัญาที�รบัรูใ้นปี 

โดยรายการที�แสดงดา้นล่างไม่รวมสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิปัีนสว่นเบี�ยประกนัภยั

25X1:25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ สญัญาประกนัภยัที�ไม่ม ี

กาํไรสุทธิ

สญัญาประกนัภยัที�มีกาํไร

สุทธิ

รวม 

สญัญาที�

ซื�อ 

สญัญาที�

ได้มา 

สญัญาที�

ซื�อ

สญัญาที�

ได้มา 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

ประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 

ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 
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5.2.4 จาํนวนเงนิที�พจิารณาสาํหรบัการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที� 17

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาดว้ยวธิกีารปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลง  

25X1:25X0

สญัญาประกนัต่อที�ถือไว้ สญัญาใหม่และ

สญัญาที�วดัมูลค่า

ภายใต้วิธ ีการ

ปรบัปร ุงย้อนหลงั

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ี

ปรบัย้อนหลงั

แบบดดัแปลงใน

การปฏิบตัิในช่วง

เปลี�ยนแปลง 

สญัญาที�วดั

มูลค่าภายใต้วิธ ี

ม ูลค่ายุติธรรม

ในการปฏิบตัิ

ในช่วง

เปลี�ยนแปลง

รวม 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในปัจจบุนั 

กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญาที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน
จากการใหบ้รกิาร 

การเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบับริการในอนาคต

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการซึ�งปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการ
ใหบ้รกิารตามสญัญา 

สญัญาที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกในงวด 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัตอ่ที�ถอืไว้

จาํนวนเงินรวมที�รบัร ู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

กาํไรข ั �นต้นจากการให้บริการตามสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
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5.3   พฒันาการค่าสนิไหมทดแทน 

5.3.1 พฒันาการค่าสนิไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

การจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเปรยีบเทยีบกบัประมาณการของจํานวนเงนิก่อนการคดิลดของค่าสนิไหมทดแทนที�คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี�ตามตารางพฒันาการค่า

สนิไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X1 และ 25X0 

ปีอบุตัิ เหตุ

20Y9 20X0 20X1 20X2 25X0 25X1 รวม

ประมาณการค่าสนิไหมทดแทน 

 (ก่อนการประกนัภยัต่อ, ไม่คดิลด) 

ณ สิ�นปีอุบตัเิหตุ

หนึ�งปีถดัไป

สองปีถดัไป 

สามปีถดัไป 

สี�ปีถดัไป 

หา้ปีถดัไป 

ค่าสนิไหมทดแทนจ่ายสะสม และ ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ

รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทนสะสม – ปีอุบตัเิหตุ 20X9 ถงึ 25X1 

รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทนสะสม – ก่อนปีอุบตัเิหตุ  

ปรบัปรุงอตัราคดิลด 

ปรบัปรุงค่าความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไมใ่ช่ความเสี�ยงทางการเงนิ 

หนี�สินสาํหรบัคา่สินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแล้ว
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5.3.2 พฒันาการค่าสนิไหมทดแทนสุทธิ

การจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเปรยีบเทียบกบัประมาณการของจํานวนเงนิก่อนการคดิลดของค่าสนิไหมตามตารางพฒันาการค่าสนิไหมทดแทนสุทธิ ณ วนัที� 31

ธนัวาคม 25X1 และ 25X0 

ปีอบุตัิ เหตุ

20Y9 20X0 25X4 25X5 25X0 25X1 รวม 

ประมาณการค่าสนิไหมทดแทนสุทธิ

 (ประกนัภยัต่อสุทธ,ิ ไม่คดิลด) 

ณ สิ�นปีอุบตัเิหตุ

หนึ�งปีถดัไป 

สองปีถดัไป 

สามปีถดัไป 

สี�ปีถดัไป 

หา้ปีถดัไป 

ค่าสนิไหมทดแทนจ่ายสะสม และ ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงอื�น ๆ 

รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทนสะสม – ปีอุบตัเิหตุ 20Y9 ถงึ 25X1 

รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทนสะสม – ก่อนปีอุบตัเิหตุ

ปรบัปรุงอตัราคดิลด 

ปรบัปรุงค่าความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไมใ่ช่ความเสี�ยงทางการเงนิ 

หนี�สินสาํหรบัคา่สินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแล้วสทุธิ
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อา้งองิถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที � 17 ย่อหน้าที � 130
กจิการต้องเปิดเผยค่าสนิไหมทดแทนที �เกดิขึ�นจรงิเปรยีบเทยีบกบัที �ได้ประมาณการไวข้องจํานวนค่าสนิไหมทดแทนที �ไม่ได้คดิลด (กล่าวคอื พฒันาการของค่าสนิไหมทดแทน) การเปิดเผยเกี �ยวกบัพฒันาการของค่าสนิไหมทดแทนตอ้ง

เริ �มจากงวดแรกสุดที �มคี่าสนิไหมทดแทนที �มสีาระสาํคญัเกดิขึ�น ที �ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนเกี �ยวกบัจํานวนเงนิและจงัหวะเวลาของการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนนั �น ณ สิ�นรอบระยะเวลารายงาน แต่การเปิดเผยไม่จาํเป็นต้องเริ �มมากกว่า �� ปี
ก่อน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กจิการไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี �ยวกบัการพฒันาการของสนิไหมทดแทนที �ยงัมคีวามไม่แน่นอนเกี �ยวกบัจํานวนเงนิและจงัหวะเวลาของการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที �โดยปกตจิะยุตภิายใน � ปี กจิการ
ตอ้งกระทบยอดการเปิดเผยเกี �ยวกบัการพฒันาการของสนิไหมทดแทนดว้ยยอดรวมมลูค่าตามบญัชขีองกลุ่มสญัญาประกนัภยั ซึ �งกจิการเปิดเผยตามย่อหน้า ���(ค)
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6. การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ใหแ้สดงรายละเอยีดและมลูค่าตามบญัชี ดงันี�
25X1:25X0

เครื�องมือทาง

การเงินที�วดั

มูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

เครื�องมือทาง

การเงินที�

กาํหนด 

ให้วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

เงินลงทุนใน

ตราสารหนี�ที�

วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ ื�น

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนที�

กาํหนด 

ให้วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

เครื�องมือทาง

การเงินที�วดั

มูลค่าด้วย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด 

- - - - xxx xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� xxx xxx xxx - xxx xxx
สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน xxx - - xxx - xxx
สนิทรพัยต์ราอนุพนัธ์ xxx - - - - xxx
เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั - xxx - - xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx
หนี�สนิทางการเงนิ 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื - - - - xxx xxx
หนี�สนิจากสญัญาลงทุน - - - - xxx xxx
หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ xxx - - - - xxx
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - xxx - - xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx

สินทรพัยอ์ ้างอิง [1] xxx xxx xxx xxx xxx xxx

เงินลงทุนอื�น xxx xxx xxx xxx xxx xxx

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx

[1] อา้งองิตาม IFRS 17 (111-113) 
สาํหรบัสญัญาที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง กจิการตอ้งอธบิายส่วนประกอบของรายการอา้งองิและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของรายการ
อา้งองิ 
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มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิตามประเภทผลติภณัฑแ์สดงตามรายการดา้นล่าง 

25X1:25X0

31 ธนัวาคม 25X1 
มสี่วนร่วมรบัผลประโยชน์

โดยตรง[1] อื�น ๆ รวม 

สินทรพัยอ์ ้างอิง 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี�

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน 

สนิทรพัยต์ราอนุพนัธ์

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั 

อื�น ๆ 

รวม

เงินลงทุนอื�น
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี�

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน

สนิทรพัยต์ราอนุพนัธ์

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั 

อื�น ๆ

รวม

[1] อา้งองิตาม IFRS 17 (111-113) 
สาํหรบัสญัญาที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรง กจิการตอ้งอธบิายส่วนประกอบของรายการอา้งองิและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของ
รายการอา้งองิ 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดตามประเภทของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ดงันี�
25X1 25X0

  (บาท)    (บาท) 

เงนิสด  XXX XXX
เงนิฝากธนาคารประเภทไม่กําหนดระยะเวลาจ่ายคนื  XXX XXX

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อสิ�นกําหนดระยะเวลา  
  และบตัรเงนิฝากธนาคาร XXX XXX

บตัรเงนิฝากสถาบนัการเงนิอื�น XXX XXX
เงนิลงทุนระยะสั �น  XXX XXX

รวม  XXX XXX
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น  XXX XXX

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด-สุทธิ XXX XXX

8. สินทรพัยท์างการเงินตราสารหนี�

ใหแ้สดงรายละเอยีด ดงันี�
(หน่วย: บาท)

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

ตราสารหนี�ที�วดัม ูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ
อื�น ๆ

รวมตราสารหนี�ที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

ตราสารหนี�ที�วดัม ูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ 
อื�น ๆ 

รวมตราสารหนี�ที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
   เบด็เสรจ็อื�น 
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25X1 25X0

ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ตราสารหนี�ที�วดัม ูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ครบกําหนด 
    เกนิกว่า 3 เดอืน 
อื�น ๆ
รวม 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

รวมตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

(หน่วย: บาท) 
25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

ตราสารหนี�ที�กาํหนดให้วดัม ูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน
ตราสารหนี�ต่างประเทศ 
อื�น ๆ

รวมตราสารหนี�ที�กําหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

รวมสินทรพัยท์างการเงินตราสารหนี�

หากบรษิทัประกนัภยัมตีราสารหนี�ที�กําหนดให้วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนให้เปิดเผย
ตามมาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 
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นอกจากนี�ใหบ้รษิทัวเิคราะหแ์ละเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี�
มูลค่า

ยุติธรรม

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ที�รบัร ู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็

อื�น

ตราสารหนี�ที�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น  

ตราสารหนี�ที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 1) XXX XXX

ตราสารหนี�ที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 2) XXX XXX

ตราสารหนี�ที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Stage 3) XXX XXX

รวม XXX XXX

มูลค่าตามบญัชี

ข ั �นต้น

ค่าเผื�อผล

ขาดทุนที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น

มูลค่าตาม

บญัชี

ตราสารหนี�ที�วดัด ้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารหนี�ที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 1) XXX XXX XXX

ตราสารหนี�ที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 2)  XXX XXX XXX

ตราสารหนี�ที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Stage 3) XXX XXX XXX

รวม XXX XXX XXX

9. สินทรพัยท์างการเงินตราสารทุน 
25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

ตราสารทุนที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารทุนในประเทศ 
ตราสารทุนต่างประเทศ
อื�น ๆ 

รวมตราสารทุนที�วดัมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารทุนในประเทศ 
ตราสารทุนต่างประเทศ
อื�น ๆ

รวมตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอื
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 

รวมสินทรพัยท์างการเงินตราสารทุน 
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นอกจากนี� สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�น ใหเ้ปิดเผยเหตุผลในการจดัประเภทตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งเหตุผลในการถือครองตราสารทุนดงักล่าว และหากมกีารตัด
รายการเงนิลงทุนดงักล่าวออกจากบญัช ีใหเ้ปิดเผยรายละเอยีด ดงันี�

25X1 : 25X0

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบัระหว่างปี

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
…………………….… xxx xxx
…………………….… xxx xxx
…………………….… xxx xxx
รวม xxx xxx

25X1 : 25X0

มลูค่า
ยุตธิรรม 

ณ วนัที�มกีาร
ตดัรายการ 

เงนิปันผลรบั กําไรหรอื
ขาดทุนสะสม

จาก 
การตดั
รายการ 

เหตุผลในการ
ตดัรายการ 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
ถูกตดัรายการออกจากบญัช:ี 

…………………….… xxx xxx xxx …
…………………….… xxx xxx xxx …
…………………….… xxx xxx xxx …
รวม xxx xxx xxx

ในกรณีที�มหีลกัทรพัยท์ี�อยู่ในระหว่างการใหย้มื หรอืหลกัทรพัย์ที�นําไปวางเป็นหลกัประกนั ใหเ้ปิดเผย
จาํนวนหลกัทรพัยแ์ละมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นแต่ละประเภทที�นําไปประกอบธุรกจิดงักล่าวดว้ย 
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10. ตราสารอนุพนัธ ์

ให้แสดงตารางยอดรวมสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตราสารอนุพนัธ์รวมถงึอนุพนัธ์แฝงที�ถูกแยกออกจาก

สญัญาหลกัในกรณีที�เขา้เงื�อนไขตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยในแต่ละหวัขอ้ของวตัถุประสงค์ในการใช ้ให้แสดงตารางดงัต่อไปนี�แสดง

เปรยีบเทยีบปี 25X1 และ 25X0 พรอ้มทั �งอธบิายโดยย่อถงึลกัษณะการใช้

ตราสารอนุพนัธท์ี�ไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงมาปฏบิตัใิช้

ประเภทสญัญาและ
วตัถุประสงค์

จํานวนเงนิ
ตามสญัญา 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญา กําไร (ขาดทุน) จาก
มลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารอนุพนัธ์

จํานวนสญัญา 
สนิทรพัย์ หนี�สนิ

ตราสารอนุพนัธท์ี�นําการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงมาปฏบิตัใิช้

ประเภทสญัญาและ
วตัถุประสงค์

จํานวนเงนิ
ตามสญัญา 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญา กําไร (ขาดทุน) จาก
มลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารอนุพนัธ์

จํานวนสญัญา 
สนิทรพัย์ หนี�สนิ
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11. เงินให้ก ู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรบั (ไม่รวมเงินให้ก ู้ยืมจากสญัญาประกนัภยั (Policy Loan)) 

ให้เปิดเผยรายการเงนิลงทุนในเงนิใหกู้้ยมื ลูกหนี�ให้เช่าซื�อรถ ลูกหนี�ให้เช่าทรพัย์สนิแบบลสิซิ�งและ

ดอกเบี�ยคา้งรบัเปรยีบเทยีบ 2 ปี อย่างน้อย ดงันี�
25X1 : 25X0

การจดัชั �น

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั 

รวม ทรพัยส์นิจํานอง
เป็นประกนั 

หลกัทรพัย์
เป็นประกนั 

อื�น ๆ 

เงนิใหกู้ย้มืที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�น
อย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx

เงนิใหกู้ย้มืที�มกีารเพิ�มขึ�น 
อย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 2) xxx xxx xxx xxx

เงนิใหกู้ย้มืที�มกีารดอ้ยค่า 
ดา้นเครดติ (Stage 3) xxx xxx xxx xxx
เงนิใหกู้ย้มืที�มกีารดอ้ยค่า 
ดา้นเครดติเมื�อเริ�มแรกที�ซื�อหรอืไดม้า xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
หกั ค่าเผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น xxx xxx xxx xxx

รวมเงนิใหกู้ย้มื-สุทธิ xxx xxx xxx xxx
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25X1 : 25X0

การจดัชั �น 

ลูกหนี�ใหเ้ช่าซื�อรถ ลูกหนี�ใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบบลสิซิ�ง 

รวม 
ลูกหนี�ตาม 

สญัญาเช่าซื�อ
ดอกผลเช่าซื�อ
รอการตดับญัชี

ลูกหนี�ตาม
สญัญาเช่าซื�อ

คงเหลอื 

ลูกหนี�ตาม 
สญัญาเช่า 
ระยะยาว 

รายไดด้อกเบี�ย
ที�ยงัไม่ไดร้บั 

จากสญัญาเช่า
ระยะยาว 

ลูกหนี�ตาม 
สญัญาเช่า 
ระยะยาว 
คงเหลอื 

ลูกหนี�ที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�น
อย่างมนีัยสาํคญัของความ 
เสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 1) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ลูกหนี�ที�มกีารเพิ�มขึ�น
อย่างมนีัยสาํคญัของความ 
เสี�ยงดา้นเครดติ (Stage 2) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ลูกหนี�ที�มกีารดอ้ยค่า 
ดา้นเครดติ (Stage 3) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ลูกหนี�ที�มกีารดอ้ยค่า 
ดา้นเครดติเมื�อเริ�มแรกที�ซื�อ 
หรอืไดม้า 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้น 
เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

รวมลูกหนี�-สุทธิ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
รวมเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ย
คา้งรบั ลูกหนี�ใหเ้ช่าซื�อรถ  
และลูกหนี�ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 
แบบลสิซิ�ง - สุทธิ

xxx

สําหรบัเงนิให้กู้ยมืประเภทอื�น เช่น เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการ ให้เปิดเผยรายละเอยีด

เกี�ยวกบัวงเงนิใหกู้ย้มื อตัราดอกเบี�ย และจาํนวนเงนิใหกู้ย้มืคา้งชาํระของเงนิใหกู้ย้มื เป็นตน้ 

หากบรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืที�กําหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนให้เปิดเผยตามมาตรฐานการ
บญัช ีและมาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง
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12. ตราสารอนุพนัธท์ี�นําการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมาปฏิบตัิใช้

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยให้อธบิายโดยย่อถึงกลยุทธ์และวธิกีาร

บรหิารจดัการความเสี�ยงที�เกิดขึ�นแต่ละประเภทสําหรบัการป้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม การ
ป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ ซึ�งบรษิทัประกนัภยัถอืปฏบิตัติามการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง รวมถงึเครื�องมอืที�ใชป้้องกนั
ความเสี�ยง (hedging instruments) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (hedged Items) วธิกีารพจิารณา

ความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื�องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกนัความ
เสี�ยงเพื�อประเมนิความมปีระสทิธิผลของการป้องกนัความเสี�ยง วธิีการกําหนดอตัราส่วนการป้องกัน

ความเสี�ยง และแหล่งที�มาของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี�ยง ตลอดจนข้อมูลเชิง
ปรมิาณและขอ้มูลเชงิคุณภาพอื�น ๆ ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

13. การโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

หากบรษิทัมรีายการเกี�ยวขอ้งกบัการโอนสนิทรพัยท์างการเงนิซึ�งมบีางสว่นหรอืทั �งหมดของสนิทรพัย์

ทางการเงนินั �นที�ไม่เขา้เงื�อนไขการตดัรายการออกจากบญัช ีเช่น 

-  สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกโอนโดยไม่ตดัรายการออกจากบญัชทีั �งจาํนวน 
-  สนิทรพัย์ทางการเงนิที�ถูกโอนโดยตดัรายการออกจากบญัชีทั �งจํานวนแต่ยงัมีความเกี�ยวข้อง

ต่อเนื�องในสนิทรพัยเ์หล่านั �น  
ใหเ้ปิดเผยตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 

14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

ใหเ้ปิดเผยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ใหเ้ป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นมาตรฐานการ
บญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 
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15. อสงัหาริมทรพัย เ์พื�อการลงทุน  

ใหเ้ปิดเผยรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนเปรยีบเทยีบ 2 ปี 

(หน่วย : บาท)

25X1 : 25X0
ชื�อโครงการ / รายการ   ราคาทุน  มลูค่ายุตธิรรม  

รวม 

และเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิดงัต่อไปนี�
-  จาํนวนที�ไดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบั 

(1)  รายไดค้่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

(2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง (รวมทั �งค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา) ที�เกดิจาก
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนซึ�งก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าสาํหรบังวด 

(3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง (รวมทั �งค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา) ที�เกดิจาก
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนซึ�งไม่ไดก้่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าสําหรบังวด 

-  จาํนวนเงนิและขอ้จาํกดัที�มใีนการรบัรูอ้สงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน หรอืจาํนวนเงนิที�ไดร้บัจาก
รายไดแ้ละจากการจําหน่าย 

-  ขอ้ตกลงที�สาํคญัในการซื�อ ก่อสรา้ง หรอืพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 
-  การกระทบยอดระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัตน้งวดกบัวนัสิ�น

งวด  โดยแสดงถงึรายการ ดงัต่อไปนี�
(1) สว่นเพิ�มโดยแสดงแยกกนัระหว่างสว่นเพิ�มที�เกดิจากการซื�อ กบัสว่นเพิ�มที�เกดิจากการรวม

รายจ่ายเขา้เป็นต้นทุนของสนิทรพัย์
(2)  สว่นเพิ�มที�เกดิจากการรวมกจิการ 

(3) สนิทรพัยท์ี�จดัประเภทเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 
(4)  กําไรหรอืขาดทุนสุทธจิากการตรีาคาใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรม 

(5)  ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ

(6)  การโอนไปหรอืโอนจากอสงัหารมิทรพัยท์ี�มไีวใ้ชง้าน และ 
(7)  การเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ
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กรณีที�อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนไม่มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ�งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ชี�ยวชาญในวชิาชพี และมปีระสบการณ์ในทาํเลที�ตั �งและประเภทของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน

ที�มกีารประเมนินั �น บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิไวด้ว้ย 

16. ทรพัยส์ินรอการขาย

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดของทรพัยส์นิรอการขายเปรยีบเทยีบ 2 ปี ดงันี�

25X1 : 25X0
ประเภททรพัยส์นิรอการขาย ยอดตน้งวด เพิ�มขึ�น จาํหน่าย ยอดปลายงวด 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1. ทรพัยส์นิที�ไดจ้ากการชาํระหนี�

1.1 อสงัหารมิทรพัย์
1.2 สงัหารมิทรพัย์

   รวม 
2. อื�น ๆ*

รวมทรพัยส์นิรอการขาย 
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

รวมทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX
* กรณีสนิทรพัยท์ี�เลกิใชง้านไม่เขา้เงื�อนไขตามมาตรฐานการรายงานที�เกี�ยวขอ้ง ไม่ตอ้งแสดงรายการ 

17.. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ใหแ้สดงรายละเอยีดตามประเภทของสนิทรพัย ์เปรยีบเทยีบ 2 ปี ดงันี�
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25X1 : 25X0
ราคาทุน ค่าเสื�อมราคาสะสม ค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

ยอด 
ตน้งวด 

เพิ�มขึ�น จําหน่าย ยอด 
ปลาย 
งวด 

ยอด 
ตน้งวด 

ค่าเสื�อม 
ราคา 

จําหน่าย ยอด 
ปลาย 
งวด 

ยอด 
ตน้งวด 

ค่าเสื�อม
ราคา 

จําหน่าย ยอด 
ปลาย 
งวด 

ที�ดนิ อาคาร 
และ อุปกรณ์

สุทธิ
ตน้งวด 

ที�ดนิ อาคาร 
และ อุปกรณ์

สุทธิ
ปลายงวด 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ที�ดนิ 

ราคาทุนเดมิ 
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 
ส่วนที�ตรีาคาลดลง 

อาคาร 
ราคาทุนเดมิ 
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม
ส่วนที�ตรีาคาลดลง 

อุปกรณ์ 
สนิทรพัยเ์ลกิใชง้าน 
อื�น ๆ

รวม 

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

นอกจากนี�ในกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงการตรีาคาที�ดนิ  อาคารและอุปกรณ์  ใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑท์ี�ใชแ้ละมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงนั �นดว้ย จาํนวนและขอ้จาํกดัในกรรมสทิธิ �ของ
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัหนี�สนิ และราคาตามบญัชกี่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรบัที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึ�งหกัค่าเสื�อมราคาทั �งจํานวนแต่ยงัใช้

งานอยู่ รวมทั �งใหร้ะบุปีที�ตรีาคาของสนิทรพัยท์ี�มกีารเปลี�ยนแปลงการตรีาคาดว้ย 

กรณีของที�ดนิ อาคาร และทรพัย์สนิอื�น ซึ�งบรษิทัมไิด้ใช้เพื�อดําเนินธุรกจิหรอืสําหรบัพนักงานแล้ว แต่ไม่เขา้เงื�อนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที�ถอืไว้
เพื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 5 ใหบ้รษิทัเปิดเผยรายการสนิทรพัยเ์ลกิใชง้านแยกตามแต่ละประเภทของสนิทรพัยด์ว้ย 
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18. สินทรพัยไ์ม่ม ีตวัตน

18.1 ค่าความนิยม  

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งค่าความนิยม และรายละเอยีดอื�น ๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
ค่าความนิยม  

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งค่าความนิยม และรายละเอยีดอื�น ๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

188.2สินทรพัยไ์ม่ม ีตวัตนอื�น

ใหแ้สดงรายละเอยีดตามประเภทของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  โดยแสดงตน้ทุน และค่าตดัจาํหน่ายสะสม รวมทั �งค่าเผื�อการดอ้ยค่า เปรยีบเทยีบ 2 ปี ดงันี�
25X1 : 25X0

ราคาทุน ค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าเผื�อการดอ้ยค่า
ยอด 

ตน้งวด 
เพิ�มขึ�น ยอด 

ปลาย 
งวด

ยอด 
ตน้
งวด

ค่าตดั
จําหน่าย 

ยอด 
ปลาย 
งวด

 ยอด
ตน้
งวด

ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า
ระหว่างปี

ยอด 
ปลาย 
งวด

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
สุทธิ

ตน้งวด

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
สุทธิ

ปลายงวด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เกดิจากการพฒันาขึ�นภายในกจิการ 
.......................
.......................

รวม 
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

เกดิจากการซื�อ / ไดม้าในภายหลงั 
.......................
.......................

รวม 
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

เกดิจากการรวม / โอนธุรกจิ 
มลูค่าปัจจุบนัของธุรกจิที�ยงัมผีลบงัคบั 

.......................
รวม XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX



Draf
t

65

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
รวมทั �งสิ�น XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

สาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจากการรวมธุรกจิหรอืกลุ่มสญัญาประกนัภยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักล่าว
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19. สินทรพัยห์รือหนี�สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ให้เปิดเผยส่วนประกอบของสินทรัพย์หรือหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และกระทบยอดการ

เปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์หรือหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมทั �งเปิดเผยข้อมูลอื�น ๆ ตามที�
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกําหนด 

20. การเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

หากบรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามที�กําหนดไว้

ในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

21. หนี�สินจากสญัญาลงทุน 

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดการเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิตามสญัญาลงทุน ดงันี�

25X1 25X0
(บาท) (บาท) 

1 มกราคม   
รบัฝากในงวด 

ถอนออกในงวด 
ค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการ 

รายไดจ้ากการลงทุน 
ผลกระทบจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม 

อื�น ๆ

31 ธนัวาคม  

XXX
XXX

(XXX)
(XXX)

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

(XXX)
(XXX)

XXX
XXX

XXX

XXX
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22. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินก ู้ยืม

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดตามประเภทหนี�สนิ ดงันี�

เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสั �น และเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

25X1 25X0

(บาท) (บาท) 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร XXX XXX
เงนิกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงนิอื�น XXX XXX

เงนิกูย้มืจากการทาํธุรกรรมซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์
โดยมสีญัญาขายหรอืซื�อคนื (repo) XXX XXX

      รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื XXX XXX

เงนิกูย้มืระยะยาวที�กําหนดชาํระเกนิหนึ�งปี 

25X1 25X0
(บาท) (บาท) 

เงนิกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงนิอื�น XXX XXX
เงนิกูย้มืจากการทาํธุรกรรมซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์

   โดยมสีญัญาขายหรอืซื�อคนื (repo) XXX XXX
รวมเงนิกู้ยมื XXX XXX

รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืทั �งสิ�น XXX XXX

นอกจากนี� ใหเ้ปิดเผย 

(1) ประเภทและราคาตามบญัชขีองทรพัยส์นิที�ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ�าประกนั 
(2) เงื�อนไขและขอ้จาํกดัตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยมื 

(3) วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืทั �งสิ�น
(4) อตัราดอกเบี�ยของยอดคงคา้งโดยใหแ้สดงเป็นช่วงของอตัราดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืแต่ละประเภท 
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23. หนี�สินทางการเงินอื�น

หากบรษิทัมรีายการหนี�สนิทางการเงนิที�นอกเหนือจากหนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ให้เปิดเผยหนี�สนิทางการ
เงนิอื�นเหล่านั �นให้เป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�

เกี�ยวขอ้ง 
(หน่วย: บาท)

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

หนี�สนิทางการเงนิเพื�อคา้ 
ภาระการสง่คนืหลกัทรพัย ์– ตราสารหนี�

ภาระการสง่คนืหลกัทรพัย ์– ตราสารทุน 
อื�น ๆ

รวม 
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(หน่วย: บาท)

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

หนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดย
แสดงการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดติเขา้งบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

เงนิกูย้มื 
อื�น ๆ

รวม 

(หน่วย: บาท)

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

หนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดย
แสดงการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดติเขา้งบกําไร

ขาดทุน 
เงนิกูย้มื 

อื�น ๆ 

รวม 

24. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ให้เปิดเผยขอ้มูลโครงการผลประโยชน์พนักงานตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�
รบัรองทั �วไป สําหรบัภาระผูกพนัจากโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว ้ให้เปิดเผยจํานวนค่าใชจ่้าย 

และกระทบยอดการเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์คา้งจ่าย อย่างน้อย ดงันี�

25X1 25X0
ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ (บาท) (บาท) 

ตน้ทุนบรกิารงวดปัจจุบนั   
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 

ตน้ทุนดอกเบี�ย
หกั ผลตอบแทนที�คาดไวจ้ากสนิทรพัยโ์ครงการ 

รวมค่าใชจ่้าย 

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX
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25X1 25X0

ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ (บาท) (บาท) 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองภาระผกูพนั      
หกั มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัที�ยงัไม่รบัรู้
หกั ตน้ทุนบรกิารในอดตีที�ยงัไม่รบัรู้

รวมภาระผกูพนั 

XXX
(XXX)

XXX

XXX
(XXX)

XXX

XXX
(XXX)

XXX

XXX
(XXX)

XXX

25X1 25X0

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั (บาท) (บาท) 
1 มกราคม 

ตน้ทุนบรกิารงวดปัจจุบนั 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 

เงนิสมทบโครงการจากพนกังาน 
หกั ผลประโยชน์โครงการจ่าย 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 

31 ธนัวาคม 

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
(XXX)

XXX
XXX

XXX

(XXX)
XXX

XXX

XXX
(XXX)

XXX
XXX

25X1 25X0

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ (บาท) (บาท) 
1 มกราคม 

ผลตอบแทนที�คาดไวจ้ากสนิทรพัยโ์ครงการ 
เงนิสมทบโครงการจากบรษิทัประกนัภยั 

เงนิสมทบโครงการจากพนกังาน 
หกั มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 

31 ธนัวาคม     

XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
(XXX)

XXX
XXX

สมมตฐิานที�สําคญัของหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเปรยีบเทยีบ 2 ปี และผลกระทบต่อภาระผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้
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25. ประมาณการหนี�สิน

ให้เปิดเผยประมาณการหนี�สนิอื�น ๆ นอกจากภาระหนี�สินที�มีต่อผู้เอาประกันภัยให้เป็นไปตามที�
กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

26. เครื�องมือทางการเงินแบบผสมซึ�งประกอบด้วยอนุพนัธแ์ฝงหลายรายการ 

ในกรณีที�กิจการออกเครื�องมือทางการเงนิซึ�งประกอบด้วยส่วนของหนี�สินและทุน และเครื�องมือ
ทางการเงินนั �นประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซึ�งมูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่านั �นมี

ความสัมพันธ์กัน (เช่น ตราสารหนี�แปลงสภาพที�ให้สิทธิผู้ออกในการเรยีกคืนก่อนครบกําหนด) 
กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของเครื�องมือดังกล่าวด้วยตามที�กําหนดในมาตรฐานการบัญชี และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 
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27. การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

หากมกีารหกักลบสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง ใหแ้สดงรายละเอยีดดงันี�

25X1 : 25X0

มูลค่า

ข ั �นต้น 

มูลค่าที�

นํามาหกั

กลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าสุทธิ

ที�แสดงใน

งบแสดง

ฐานะ

การเงิน

มูลค่าที�ไม ่ได้นํามาหกักลบ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าสุทธิ

ม ูลค ่าหกั

กลบตาม

สญัญา 

ที�ไม่เข้า

เงื�อนไขตาม

มาตรฐาน

การบญัชี 

ม ูลค่า

หลกัประกนั 

ทางการเงิน

ที�เกี�ยวข้อง 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
- ธุรกรรมซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมี

สญัญาว่าจะขายคนื/ธุรกรรมยมื
หลกัทรพัย์

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-  สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ xxx xxx xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx
หนี�สนิทางการเงนิ
-  ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี

สญัญาว่าจะซื�อคนื/ธุรกรรม
ใหย้มืหลกัทรพัย์

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-  หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ให้เปิดเผยคําอธิบายเกี�ยวกบัสทิธิของการหกักลบที�เกี�ยวข้องกับสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สิน

ทางการเงนิที�ได้รบัรู้ และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาหกักลบที�มีผลบังคบัใช้ และข้อตกลงที�
คลา้ยคลงึกนั ซึ�งเปิดเผยของรายการที�ไม่ไดนํ้ามาหกักลบในงบแสดงฐานะการเงนิ 

นอกจากนี� ให้กระทบยอดมูลค่าสุทธิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิกบัรายการในงบแสดงฐานะ

การเงนิ ดงันี�
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( หน่วย : บาท ) 
25X1 : 25X0

ประเภทของเครื�องมือทาง

การเงิน 

มูลค่าสุทธิที�

แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

รายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุ

ประกอบงบ

การเงิน

มูลค่าตาม

บญัชีของ

รายการใน 

งบแสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าตามบญัชี

ของรายการใน

งบแสดงฐานะ

การเงินที�ไม่ได้

อยู่ในเงื�อนไข

การหกักลบ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ (ตวัอย่าง) 
- ธุรกรรมซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมี

สญัญาว่าจะขายคนื/ธุรกรรมยมื
หลกัทรพัย์

xxx สนิทรพัยท์างการเงนิเพื�อคา้ ## xxx xxx

-  สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ xxx สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ ## xxx xxx
- อื�น ๆ xxx ## xxx xxx
รวม xxx xxx xxx

หนี�สนิทางการเงนิ (ตวัอย่าง) 
-  ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี

สญัญาว่าจะซื�อคนื/ธุรกรรม
ใหย้มืหลกัทรพัย์

xxx หนี�สนิทางการเงนิเพื�อคา้ ## xxx xxx

- หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ xxx หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ ## xxx xxx
- อื�น ๆ xxx ## xxx xxx
รวม xxx xxx xxx
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28. มูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปนี�แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�วดัมูลค่าและรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม และใหเ้ปิดเผยตาม

มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

25X1 : 25X0

มลูค่ายุตธิรรม 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� xxx xxx xxx xxx
สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน xxx xxx xxx xxx
สนิทรพัยต์ราอนุพนัธ์ xxx xxx xxx xxx
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน  xxx xxx xxx xxx
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  xxx xxx xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx

หนี�สนิทางการเงนิ 
หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx xxx xxx
หนี�สนิทางการเงนิอื�น xxx xxx xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx

ตารางต่อไปนี�แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี�สนิที�วดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายและใหเ้ปิดเผยตาม

มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

25X1 25X0

บาท บาท 

เงนิกูย้มื [xxx] [xxx]
… [xxx] [xxx]

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิต่อไปนี�มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น
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ในบางกรณีกจิการไม่สามารถรบัรูผ้ลกําไรหรอืผลขาดทุนในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของสนิทรพัย์

ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ เนื�องจากไม่มมีูลค่ายุตธิรรมทั �งจากราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มี

สภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิที�อย่างเดยีวกนั (กล่าวคอื ขอ้มูลระดบั 1) หรอืจากเทคนิคการ
ประเมนิมูลค่าที�ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที�สามารถสงัเกตได้ ในกรณีดงักล่าวกิจการต้องเปิดเผย

ขอ้มลูตามประเภทของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ ดงันี�

นโยบายการบญัชีในการรบัรู้กําไรหรอืขาดทุน จากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที�รบัรู้เมื�อเริ�มแรก
และราคาของการทํารายการเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงในปัจจยัต่าง ๆ (รวมถงึเวลา) ที�ผูร่้วมตลาด

ใชพ้จิารณาในการกําหนดราคาสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิ

25X1 25X0

ยอดรวมของผลต่างที�ยงัไม่รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน
   ณ ตน้งวด 

การเปลี�ยนแปลงระหว่างงวดเนื�องจากการเพิ�มขึ�นของสญัญา 

การเปลี�ยนแปลงระหว่างงวดเนื�องจากการทยอยรบัรู้

การเปลี�ยนแปลงระหว่างงวดเนื�องจากการสิ�นสุดสญัญา 

ยอดรวมของผลต่างที�ยงัไม่รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
ณ สิ�นงวด 

-  เหตุผลที�กิจการสรุปว่า ราคาของการทํารายการไม่ได้เป็นหลกัฐานที�ดีที�สุดของมูลค่ายุติธรรม 

รวมถงึรายละเอยีดของหลกัฐานที�สนบัสนุนมลูค่ายุตธิรรมนั �น
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29. การจดัประเภทสินทรพัย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงิน เม ื�อนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัที� 9 มาถือปฏิบตัิเป็นคร ั �งแรก 

ในรอบระยะเวลารายงานที�บรษิัทประกันภัยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 9 เรื�อง 

เครื�องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก ใหแ้สดงรายละเอยีด ดงันี�

หมายเหตุ

ประกอบงบ

การเงิน 

การจดั

ประเภทเดิม 

การจดั

ประเภทใหม่ 

มูลค่าตาม

บญัชีเดิม 

มูลค่าตาม

บญัชีใหม่ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ## … … xxx xxx
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� ##
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน ##
- สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ ## … … xxx xxx
- เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั ## … … xxx xxx
- สนิทรพัยล์งทุนที�ผูเ้อาประกนัภยัรบัความ
เสี�ยง

## … … xxx xxx

- อื�น ๆ ## … … xxx xxx
รวม xxx xxx

หนี�สนิทางการเงนิ 
- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื ## … … xxx xxx
- หนี�สนิจากสญัญาลงทุน ## … … xxx xxx
- หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ ## … … xxx xxx
- หนี�สนิทางการเงนิอื�น ## … … xxx xxx
- อื�น ๆ ## … … xxx xxx
รวม xxx xxx
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นอกจากนี� ใหแ้สดงการเปลี�ยนแปลงในมลูค่าตามบญัช ีดงันี�

มูลค่าตามบญัชี

เดิม

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชี 
มูลค่าตามบญัชี

ใหม่ 
จากการจดัประเภท

รายการใหม่ 

จากการวดัมูลค่า

รายการใหม่ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
1. ราคาทุนตดัจําหน่าย 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด xxx xxx xxx xxx
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� xxx xxx xxx xxx
- เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
2. มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 
- สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ xxx xxx xxx xxx
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� xxx xxx xxx xxx
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
3. มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� xxx xxx xxx xxx
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทนุ xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
4. กําหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี� xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ xxx xxx xxx xxx

หนี�สนิทางการเงนิ 
1. ราคาทุนตดัจําหน่าย 
- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื xxx xxx xxx xxx
- หนี�สนิจากสญัญาลงทุน xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
2. มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 
- หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx xxx xxx
- หนี�สนิทางการเงนิอื�น xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
3. กําหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
- หนี�สนิทางการเงนิอื�น xxx xxx xxx xxx
- อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
รวม xxx xxx xxx xxx
รวมหนี�สนิทางการเงนิ xxx xxx xxx xxx
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สาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิที�มกีารเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการเมื�อนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที� 9 มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก ใหเ้ปิดเผยอย่างน้อยดงัต่อไปนี�

- ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื�อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจเกี�ยวกับวิธีที�บริษัทประกันภัยได้ถือปฏิบัติตาม
ขอ้กําหนดของการจดัประเภทและวดัมลูค่า  

- เหตุผลในการกําหนดหรอืยุตกิารกําหนดให้สนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิวดัมูลค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ณ วนัที�ถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก

สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิที�ถูกเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการเป็นการ

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และสําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท
รายการจากมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนเป็นการวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�น อนัเป็นผลมาจากการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ ใหเ้ปิดเผยดงัต่อไปนี�

รายการ มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์าง
การเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ผลกําไรหรอืผลขาดทุนของมลูค่า
ยุตธิรรมที�จะไดร้บัรูใ้นกําไรหรอื

ขาดทุนหรอืกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�นในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน หากสนิทรพัยท์างการ
เงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิไม่ได้
ถูกเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท

รายการ 

ผลกําไรหรอืผลขาดทุนของมลูค่า
ยุตธิรรมที�จะไดร้บัรูใ้นกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�นในระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงาน หากสนิทรพัย์

ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ
ไม่ไดถู้กเปลี�ยนแปลงการจดั

ประเภทรายการ 

สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สินทางการเงนิที�ถูกเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการจาก
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการปฏบิตัใินช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื �องมอืทางการเงนิ ใหเ้ปิดเผยดงัต่อไปนี�

รายการ อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิที�กําหนดในวนัที�ถอื
ปฏบิตัเิป็นครั �งแรก 

รายไดด้อกเบี�ยหรอืค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยที�รบั 
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30. ทุนเรือนหุ้น 

ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีด ดงันี�

(1) ใหเ้ปิดเผยจาํนวนและมลูค่าหุน้สามญั 
(2) ในกรณีที�บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้เปิดเผยจํานวนและมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ ตามประเภทของ 

หุน้บุรมิสทิธ ิเช่น หุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปันผลหรอืไม่สะสมเงนิปันผล เป็นตน้ 
(3) ในกรณีที�บรษิทัมใีบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้ ใหเ้ปิดเผยจํานวนสทิธทิั �งหมดที�ออกและจํานวน

คงเหลอื เงื�อนไข และเงื�อนเวลาในการใชส้ทิธดิงักล่าว และภาระผกูพนัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สาํหรบั

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุ้นเพิ�มทุนที�ออกให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ ให้เปิดเผยจํานวนสทิธทิั �งหมดที�
ออก เงื�อนไขและเงื�อนเวลาในการใชส้ทิธดิงักล่าว รวมถงึจาํนวน ชนิด และราคาของหุน้ที�ผูม้สีทิธิ

สามารถซื�อได ้ จาํนวนคงเหลอื และภาระผกูพนัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

(4) ในกรณีที�บรษิทัมกีารเพิ�มหรอืลดทุน ใหเ้ปิดเผยจํานวนทุนที�เพิ�มหรอืลด ชนิดของหุ้นจํานวนหุ้น 

มูลค่าต่อหุ้น ได้รบัอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนหรอืลดทุนจากกระทรวง
พาณิชย์เมื�อใด ในกรณีที�อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื�องดงักล่าวให้เปิดเผยว่าได้ดําเนินการถึง

ขั �นตอนใด  

31. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน  (operating segments) 

ให้บรษิทัประกนัภยัที�ออกหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์รายงานขอ้มูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 8 เรื�อง ส่วนงานดําเนินงาน  (operating segments) โดยบรษิทัอาจแบ่ง

สว่นงานเป็นการประกนัชวีติแบบสญัญาทั �วไป และการประกนัชวีติควบการลงทุน กไ็ด้

32. รายได้จากการลงทุน 

รายการ 25X1 25X0

ดอกเบี�ยรบั  xxx xxx
เงนิปันผล xxx xxx

รายไดอ้ื�น ๆที�เกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการลงทุนอื�น 
ๆ  

   โดยใหแ้ยกประเภทตามความเหมาะสม 

xxx xxx

รวม xxx xxx

หมายเหตุ  ดอกเบี�ยรบัสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที�ใช้ป้องกันความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ยให้รวมอยู่ในรายได้
ดอกเบี�ยของแต่ละรายการที�เป็นรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (hedged items)
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33. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื�องมือทางการเงิน 

รายการ 25X1 25X0

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายและการตดัรายการ 

เครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   กําไรขาดทุน  xxx xxx

ตราสารหนี�ที�จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร 
   ขาดทุน 

ตราสารหนี�ที�จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

ตราสารหนี�ที�จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
ตราสารทุนที�จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุน xxx xxx
ตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx

อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

34. กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

รายการ 25X1 25X0

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรบัมูลค่ายุติธรรม 

เครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   กําไรขาดทุน xxx xxx

ตราสารหนี�ที�จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   กําไรขาดทุน xxx xxx

ตราสารทุนที�จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   กําไรขาดทุน xxx xxx

ตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx
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35.    รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกนัภยั

ผลการวเิคราะห์รายไดจ้ากการลงทุนสุทธแิละค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสุทธ ิแบ่งตาม
กลุ่มผลติภณัฑ ์แสดงอยู่ในตารางดงัต่อไปนี�:

ส่วนร่วมรบั 

ผลประโยชน์ 

ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1]
ประเภท จ[1] อื�น ๆ รวม 

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - สินทรพัย์

อ ้างอิง  

รายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่ไดว้ดั
มลูค่ายุตธิรรมผ่านงบกําไรขาดทุน 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุนที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านงบ
กําไรขาดทุน 

ผลขาดทุนดา้นเครดติ 
กําไรสุทธเิงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - สินทรพัย์

อ ้างอิง

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - เงิน

ลงทุนอื�น ๆ  

รายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่ไดว้ดั
มลูค่ายุตธิรรมผ่านงบกําไรขาดทุน 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุนที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านงบ
กําไรขาดทุน 

กําไรสุทธจิากการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�
วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ผลขาดทุนดา้นเครดติ 
กําไรสุทธเิงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - เงิน

ลงทุนอื�น ๆ

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - อื�น ๆ  

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิจากสญัญาลงทุนสุทธิ
กําไรสุทธจิากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ - อื�น ๆ  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
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ส่วนร่วมรบั 

ผลประโยชน์ 

ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1]
ประเภท จ[1] อื�น ๆ รวม 

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญา

ประกนัภยัที�ออก

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ
ของสญัญาที�วดัมลูค่าภายใตว้ธิี VFA

ส่วนแบ่งของกจิการจากการเปลี�ยนแปลงของมลูค่า
ยุตธิรรมของรายการอา้งองิ หรอืการเปลี�ยนแปลง
ในกระแสเงนิสดทําใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาที�ไม่
ปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิาร 

ดอกเบี�ยสะสม 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและขอ้

สมมตฐิานทางการเงนิอื�น 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสดที�ทําให้

เสรจ็สิ�นตามสญัญาที�อตัราปัจจุบนั เมื�อเทยีบกบั  
locked-in rates

การเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญา

ประกนัภยัที�ออก 

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญา

ประกนัภยัต่อที�ถือไว้

ดอกเบี�ยสะสม 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและขอ้

สมมตฐิานทางการเงนิอื�น 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสดที�ทําให้

เสรจ็สิ�นตามสญัญาที�อตัราปัจจุบนั เมื�อเทยีบกบั  
locked-in rates

รายได้ (ค ่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสญัญา

ประกนัภยัต่อที�ถือไว้

ค ่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกนัภยัสุทธิ

จาํนวนเงินที�รบัร ู้ในงบกาํไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ- สนิทรพัยอ์า้งองิ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ–เงนิลงทุนอื�น

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ– อื�น ๆ

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสุทธิ
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ส่วนร่วมรบั 

ผลประโยชน์ 

ประเภท ก[1] ประเภท ค[1] ประเภท ง[1]
ประเภท จ[1] อื�น ๆ รวม 

จาํนวนเงินที�รบัร ู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ- สนิทรพัยอ์า้งองิ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ–เงนิลงทนุอื�น

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสุทธิ

จาํนวนเงินที�รบัร ู้

ผลประกอบการจากการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัสุทธิ

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จากสญัญาประกนัภยัสุทธิ

[1] อา้งองิตาม IFRS 17 ย่อหน้า 110 
บรษิทัตอ้งเปิดเผยและอธบิายจํานวนเงนิทั �งหมดของรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยั ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกจิการตอ้งอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัและผลตอบแทนจากการลงทุน
ของสนิทรพัยข์องกจิการ เพื�อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิสามารถประเมนิแหล่งที�มาของ รายไดห้รอืค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากการประกนัภยัที�รบัรูใ้นกําไร
หรอืขาดทุนและในกําไรเบด็เสรจ็อื�น
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36. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ใหแ้สดงรายละเอยีดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน อย่างน้อย ดงันี�

25X1 25X0
(บาท) (บาท) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 
ค่าภาษอีากร 

หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น

รวมค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน 

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

37. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ให้เปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะที�ได้ถูกจําแนกไปตามหน้าที�และยงัไม่ได้แสดงไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิสว่นอื�น เช่น ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน เป็นตน้ 

38. ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

รายการ 25X1 25X0

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด xxx xxx
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

xxx xxx

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย xxx xxx

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั xxx xxx
ภาระผกูพนัที�จะใหส้นิเชื�อ xxx xxx

สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ xxx xxx
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39. ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวข้องกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ใหเ้ปิดเผยภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น อย่างน้อย ดงันี�

25X1 25X0

จํานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร
หนี�ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�น

XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมตราสาร
อนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิ
สด XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมตราสาร
อนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุน
สุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทนุ) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยงรอ
ตดับญัชี

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในส่วนเกนิทนุ
จากการตรีาคาสนิทรพัย์

XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร
ทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�น XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทุน) จากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน XX XX XX XX XX XX

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน XX XX XX XX XX XX

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้ XX XX XX XX XX XX

องคป์ระกอบอื�นของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น XX XX XX XX XX XX
รวม XX XX XX XX XX XX
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40. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ใหเ้ปิดเผยการคํานวณกําไรหรอืขาดทุนต่อหุน้ 

41. รายการที�เกี�ยวข้องกนั 

ให้เปิดเผยรายการที�เกี�ยวข้องกบับุคคลหรอืกิจการให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ สําหรบัการเปิดเผยผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่ผู้บรหิารสําคญัให้เปิดเผยผลตอบแทนหรอื
ผลประโยชน์อื�นใด ทั �งที�เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารสําคญัของบรษิทัประกนัภยั 

ทั �งนี�นิยามของผูบ้รหิารสาํคญัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

42. หลกัทรพัยป์ระกนัและทรพัยส์ินที�จดัสรรไว้เป็นเงินสาํรองวางไว้กบันายทะเบียน 

ให้เปิดเผยรายละเอยีดเกี�ยวกบัประเภทและจํานวนเงนิตามบญัชขีองหลกัทรพัย์ และทรพัยส์นิแต่ละ

ชนิดที�วางไวก้บันายทะเบยีนเพื�อเป็นหลกัทรพัยป์ระกนั และทรพัย์สนิที�จดัสรรไวเ้ป็นเงนิสํารองตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ 

43. ทรพัยส์ินอื�นที�ม ีข้อจาํกดัและภาระผกูพนั 

ใหเ้ปิดเผยทรพัยส์นิอื�นที�มขีอ้จํากดัและภาระผูกพนัในแต่ละหวัขอ้ โดยแสดงประเภทและมูลค่าตาม
บญัชขีองทรพัยส์นิพรอ้มทั �งขอ้จาํกดัและภาระผกูพนัต่อทรพัยส์นินั �น 

44. หลกัประกนัที�ได้รบั 

ในกรณีที�บรษิัทประกนัภยัได้รบัหลกัประกนั (ไม่ว่าจะเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืไม่ใช่สนิทรพัย์
ทางการเงนิ) และมสีทิธใินการนําหลกัประกนัที�ไดร้บัไปขายหรอืวางเป็นประกนัต่ออกีทอดหนึ�ง โดยที�

ถือว่าเจ้าของหลกัประกนันั �นไม่ได้ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา บรษิัทประกนัภยัต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ
ต่อไปนี�

44.1  มลูค่ายุตธิรรมของหลกัประกนัที�กจิการไดร้บั 
44.2  มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที�นําไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหนึ�ง และไม่ว่า 

กจิการมภีาระผกูพนัที�จะตอ้งสง่คนืหลกัประกนัหรอืไม่ และ 
44.3  ขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชห้ลกัประกนั 
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45. เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต

ใหเ้ปิดเผยจํานวนเงนิสมทบสะสมที�ไดจ่้ายเขา้กองทุนประกนัชวีติ และจาํนวนค่าใชจ่้ายเงนิสมทบ

ดงัต่อไปนี�
- เงนิสมทบสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั     

- เงนิสมทบกองทุนประกนัชวีติ    

46. สญัญาเช่าระยะยาว 

ให้เปิดเผยโดยสรุปเนื�อหาของสญัญา วนัที�สญัญาครบกําหนด ขอ้ผูกพนัของสญัญา และขอ้ห้าม ต่าง ๆ 

ตามสญัญาดงักล่าว และจาํนวนเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

47. การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

ใหเ้ปิดเผยถงึการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชจีากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ปฏบิตัอิยู่ไป

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ พรอ้มทั �งระบุถงึเหตุผลและผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ขา้งตน้ต่อบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งในงบดุลและกําไร (ขาดทุน) สุทธหิลงัจากปรบัปรุงจาํนวนภาษทีี�เกี�ยวขอ้ง

48. หนี�สินที�อาจเกิดขึ�นภายหน้าและภาระผกูพนั 

ในกรณีที�บรษิทัถูกเรยีกรอ้งทางคด ีก่อภาระผูกพนัในการซื�อหรอืใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัย์ หรอืมหีนี�สนิที�
อาจเกดิขึ�นหรอืภาระผูกพนัใด ๆ ที�มจีํานวนเงนิเป็นนัยสําคญั ให้กล่าวโดยสรุปถงึเนื�อหาและจาํนวน

เงินที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั �งความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทถึงกรณีที�อาจมีผลเสียหายหรือ

ผลกระทบ รวมทั �งอธบิายโดยสงัเขปเกี�ยวกบัลกัษณะของหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นแต่ละประเภท ณ วนัที�
ในงบการเงนิ และเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี�หากทาํไดใ้นทางปฏบิตัิ

-  ประมาณการผลกระทบทางการเงนิ 
- ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัจาํนวนหรอืจงัหวะเวลาของการสญูเสยีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 

-  ความน่าจะเป็นที�จะไดร้บัรายจ่ายคนื 

การเปิดเผยขอ้มลูทั �งหมดหรอืบางส่วนจะทาํใหส้ถานะของกจิการเกี�ยวกบัขอ้พพิาทกบัอกีฝ่ายหนึ�งใน
เรื�องหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นเกดิความโอนเอยีงอย่างรุนแรง กจิการไม่จําเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

แต่ต้องเปิดเผยถึงลกัษณะทั �วไปของข้อพิพาทพร้อมกบัข้อเท็จจรงิและเหตุผลของการไม่เปิดเผย
ขอ้มลูนั �น
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สําหรบัภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าดําเนินงานกรณีบรษิัทเป็นผู้เช่าสําหรบัสญัญาเช่าดําเนินงาน ให้

เปิดเผยจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั �งสิ�นภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานที�บอกเลิกไม่ได้

สาํหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงดงัต่อไปนี�

(1)  ระยะเวลาไม่เกนิหนึ�งปี 
(2)  ระยะเวลาที�เกนิหนึ�งปีแต่ไม่เกนิหา้ปี 

(3)  ระยะเวลาที�เกนิหา้ปี 

49. ความเสี�ยงของบริษทั 

ให้เปิดเผยความเสี�ยงของบรษิัทให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยให้เปิดเผยข้อมูลซึ�งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงนิประเมนิลกัษณะและ
ขอบเขตของความเสี�ยงที�เกิดจากสญัญาประกันภัย ตามย่อหน้าที� 39 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิเรื�องสญัญาประกนัภยั และจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอื
ทางการเงนิ 

สาํหรบัความเสี�ยงจากเครื�องมอืทางการเงนิ ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี�สําหรบัความเสี�ยงแต่ละประเภท 

เช่น ความเสี�ยงดา้นเครดติ ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และ ความเสี�ยงดา้นตลาด ที�เกดิจากเครื�องมอื
ทางการเงนิ ได้แก่ (1) ขอ้มูลเชงิคุณภาพ เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี�ยงและการเกดิขึ�น

ของความเสี�ยง วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสี�ยง และ (2) ขอ้มลูเชงิปรมิาณ เช่น ฐานะ
เปิดต่อความเสี�ยงที�ม ีณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การกระจุกตวัของความเสี�ยง

การบรหิารความเสี�ยงการรบัประกนัภยั และความเสี�ยงทางการเงนิ (Underwriting and financial risk 
management)

ขอ้กําหนด  

อา้งองิย่อหน้า 124 สําหรบัความเสี�ยงแต่ละประเภทที�เกดิจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั กจิการตอ้งเปิดเผย 
(ก) ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงที�มแีละเกดิขึ�นไดอ้ย่างไร  

(ข) วตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการจดัการความเสี�ยงและวธิทีี�ใช้ในการวดัความ
เสี�ยงของบรษิทั และ 

(ค) การเปลี�ยนแปลงใด ๆ ใน (ก) หรอื (ข) จากรอบระยะเวลาก่อน 
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อา้งองิย่อหน้า 125 สําหรบัความเสี�ยงแต่ละประเภทที�เกดิจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาประกนัภยั กจิการตอ้งเปิดเผย 

(ก) ขอ้มูลสรุปเชิงปรมิาณเกี�ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี�ยงที�ม ีณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

การเปิดเผยขอ้มูลนี�ต้องจดัทําขึ�นจากขอ้มูลที�เสนอเป็นการภายในให้แก่ผู้บรหิารสําคญัของ
กจิการ 

(ข) การเปิดเผยขอ้มลูตามย่อหน้า 127-132 ไม่ไดถ้อืปฏบิตัติาม (ก) ในย่อหน้านี�

อา้งองิย่อหน้า 127 สาํหรบัการกระจุกตวัของความเสี�ยง บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการกระจุก
ตวัของความเสี�ยงที�เกดิจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� ��  

เรื�อง สัญญาประกันภัย รวมถึงคําอธิบายของวิธีการกําหนดการกระจุกตัว และคําอธิบายของ
ลักษณะร่วมซึ�งกําหนดของแต่ละการกระจุกตัว (เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที�เอาประกันภัย 

อุตสาหกรรม พื�นที�ทางภูมศิาสตร ์หรอืสกุลเงนิ) การกระจุกตวัของความเสี�ยงทางการเงนิอาจเกดิจาก 
ตวัอย่างเช่น อตัราดอกเบี�ยที�ประกนัไว้ซึ�งมผีลที�ระดบัเดยีวกนัต่อสญัญาจํานวนมาก การกระจุกตวั

ของความเสี�ยงทางการเงินอาจเกิดจากการกระจุกตัวของความเสี�ยงที�ไม่เกี�ยวกับการเงิน 
ตวัอย่างเช่น หากบรษิทัใหก้ารประกนัภยัความรบัผดิต่อผลติภณัฑแ์ก่บรษิทัผลติยา และถอืเงนิลงทุน

ในบรษิทันั �นดว้ย 

อา้งองิย่อหน้า 131 สําหรบัความเสี�ยงด้านเครดติที�เกดิจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาประกนัภยั กจิการตอ้งเปิดเผย:  
(ก) จาํนวนที�แสดงไดด้ทีี�สุดถงึฐานะเปิดของความเสี�ยงดา้นเครดติสงูสุด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน โดยแยกแสดงสญัญาประกนัภยัที�ออกและสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว ้และ 
(ข) ขอ้มลูเกี�ยวกบัคุณภาพของเครดติของสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไวท้ี�เป็นสนิทรพัย์
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อา้งองิย่อหน้า 132 สําหรบัความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องที�เกดิจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาประกนัภยั กจิการตอ้งเปิดเผย 

(ก) คาํอธบิายวธิกีารที�กจิการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
(ข) แยกวเิคราะหก์ารครบกําหนดของกลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�ออกที�เป็นหนี�สนิ และกลุ่มของ

สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไวท้ี�เป็นหนี�สนิ ที�แสดงกระแสเงนิสดสุทธขิองกลุ่มสําหรบัแต่ละปีใน 
5 ปีแรก หลังจากวนัที�รายงานและแสดงยอดรวมของส่วนที�เกิน 5 ปีแรกเป็นอย่างน้อย 

กจิการไม่ต้องรวมการวเิคราะหห์นี�สนิสําหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่ในย่อหน้า 55-59 การ
วเิคราะหอ์าจทาํในรปูแบบของ 

(1) การวเิคราะห์โดยประมาณจงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดสุทธิที�ไม่คดิลดที�เหลือของ
สญัญา หรอื 

(2) การวเิคราะห์โดยประมาณจงัหวะเวลาของการประมาณการของมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดในอนาคต 

(ค) จํานวนเงนิที�ต้องชําระเมื�อทวงถาม โดยอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างจํานวนเงนิดงักล่าวกบั
มูลค่าตามบญัชขีองกลุ่มของสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง หากไม่เปิดเผยใหถ้อืปฏบิตัติาม (ข) ของย่อ

หน้านี�
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50. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อตวัแปรความเสี�ยงด้านราคาตลาด (Sensitivity analysis to 

market risk variables)

อ้างองิย่อหน้า 128 กจิการต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของความ

เสี�ยงที�เกิดจากสญัญาภายใต้ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 17 เรื�อง สญัญา
ประกนัภยั เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดนี� กจิการตอ้งเปิดเผย;  

(ก) การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวซึ�งแสดงใหเ้หน็ว่ากําไรหรอืขาดทุนและส่วนของเจ้าของจะไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในฐานะเปิดต่อความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นอย่างสมเหตุสมผล ณ 

สิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
(1) สําหรบัความเสี�ยงจากการประกนัภยั – แสดงผลกระทบของสญัญาประกนัภยัที�ออก 

ก่อนและหลงัการลดความเสี�ยงโดยสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว ้และ  
(2) สาํหรบัแต่ละประเภทของความเสี�ยงดา้นตลาด– โดยการอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงที�เกดิจากสญัญาประกนัภยัและที�เกดิ

จากสนิทรพัยท์างการเงนิที�ถอืโดยกจิการ 
(ข) วธิแีละขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว และ 

(ค) การเปลี�ยนแปลงจากงวดก่อนของวธิีและข้อสมมติที�ใช้ในการวเิคราะห์ความอ่อนไหวและ
เหตุผลในการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

51. การบริหารเงินทุน (Capital management) 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบของกรอบการกํากับดูแลที�กิจการดําเนินงานอยู่ 
ตวัอย่างเช่น กรอบการดํารงเงนิกองทุนและอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนขั �นตํ�า ในกรณีที�

บรษิัทมีการเปิดเผยจํานวนอตัราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุนของบรษิัท ให้เปิดเผยเฉพาะ
รายการที�ได้สอบทานหรอืตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตแล้วเท่านั �น เงนิกองทุนขั �นตํ�าหรอื 

อัตราดอกเบี�ยที�ประกันไว้ หากกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้า 20 ในการกําหนดกลุ่มของสญัญา
ประกนัภยั ซึ�งใชข้อ้กําหนดในการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาประกนัภยั กจิการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว

52. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ให้เปิดเผยโดยสรุปถงึเนื�อหาของเหตุการณ์ที�เกดิขึ�นภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  และประมาณ
การผลกระทบทางการเงนิที�อาจเกิดจากเหตุการณ์ดงักล่าวหรอืข้อเท็จจรงิที�ว่ากิจการไม่สามารถ

ประมาณผลกระทบดงักล่าว 
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ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ของบริษทัที�ประกอบธ ุรกิจประกนัชีวิต

คําอธิบายความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี�เป็นเพยีง

แนวทางในการแสดงรายการตามแบบงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัที�ประกอบ
ธุรกจิประกนัชวีติเท่านั �น อย่างไรกต็าม บรษิทัประกนัชวีติยงัคงต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการแสดงรายการ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
นอกจากนี�การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ ให้พจิารณาเนื�อหาเชงิเศรษฐกจิมากกว่ารูปแบบทาง

กฎหมาย เช่น หุน้บุรมิสทิธซิึ�งใหส้ทิธบิรษิทัประกนัชวีติที�ออกหุน้ในการบงัคบัไถ่ถอนดว้ยจาํนวนเงนิที�แน่นอน

หรอืที�สามารถทราบได้ ณ วนัที�กําหนดไว้หรอืวนัที�ทราบได้ หรอืหุ้นบุรมิสิทธิซึ�งให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เรยีกร้องให้บรษิทัประกนัชวีติไถ่ถอนหุ้นในหรอืหลงัวนัที�ที�กําหนดไว้ด้วยจํานวนเงนิที�แน่นอนหรอืที�สามารถ

ทราบได ้หุน้บุรมิสทิธนิั �นตอ้งจดัประเภทเป็นหนี�สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ
การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ อาจแสดงเป็นหน่วยของหลกัพนั หลกัหมื�น หลกัแสน 

หรอืหลกัลา้นไดต้ามความเหมาะสม และใหร้ะบุหน่วยของหลกัที�ใชไ้วใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนินั �น ๆ ดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรพัย์

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (cash and cash equivalent)

เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
1.1 ธนบตัรและเหรยีญกษาปณ์ที�บรษิทัมอียู่ รวมทั �งเงนิสดย่อย ธนาณตั ิตั �วแลกเงนิไปรษณีย์

1.2 เงนิฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรพัย์ ใบรบัฝาก และบตัรเงนิฝาก ทั �งนี�ไม่รวมเงนิฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อสิ�นระยะเวลา (เงนิฝากประจํา) และบตัรเงนิฝากที�ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ

สถาบนัการเงนิอื�น ที�ไดแ้สดงไวภ้ายใตร้ายการสนิทรพัยท์างการเงนิ 

1.3 เชค็ที�ถงึกําหนดชาํระแต่ยงัมไิดนํ้าฝาก เชค็เดนิทาง ดราฟทข์องธนาคาร 
รายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิลงทุนระยะสั �นที�มสีภาพคล่องสงู ซึ�งพรอ้มที�จะเปลี�ยนเป็นเงนิสด

ในจาํนวนที�ทราบไดแ้ละมคีวามเสี�ยงต่อการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรอืไม่มนีัยสําคญั ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามที�
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยแสดงสุทธจิากผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะ

เกดิขึ�น (ถา้ม)ี

2. รายได้จากการลงทุนค้างรบั (accrued investment income) 

หมายถึง ดอกเบี�ยและเงนิปันผลค้างรบัจากสถาบันการเงนิ จากเงนิลงทุนในเครื�องมือทางการเงนิ
รวมทั �งดอกเบี�ยและผลประโยชน์อื�นใดที�เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรบั เช่น ค่าเช่าค้างรบัจาก

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน เป็นต้น และแสดงสุทธจิากผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (ถ้าม)ี โดย
ไม่รวมถงึรายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหกู้ย้มื  

หมวด 2 ก.



Draf
t

2

3. สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยั (Insurance contract assets)

หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอจากสญัญาประกันภัยที�ออกซึ�งอยู่ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 ที�เป็นสนิทรพัย ์ประกอบดว้ย 

(1) ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งปรบัปรุงเพื�อสะท้อนมูลค่าเงนิตามเวลาและ
ความเสี�ยงทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดในอนาคต ในขอบเขตที�ความเสี�ยง

ทางการเงนิไม่ไดร้วมอยู่ในประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต  
หมายถงึ การประมาณการที�ชดัเจน ปราศจากอคต ิและถ่วงนํ�าหนักดว้ยความน่าจะเป็น (ไดแ้ก่ 

มูลค่าที�คาดการณ์) ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดออกในอนาคตหกัด้วยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
เขา้ในอนาคตที�จะเกดิขึ�นจากการที�กจิการทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาประกนัภยั

(2) ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ
หมายถงึ ค่าตอบแทนที�กจิการต้องการสําหรบัการรบัความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัจํานวนเงนิและ

จงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดที�เกดิจากความเสี�ยงที�มใิช่ความเสี�ยงทางการเงนิเนื�องจากกจิการต้องทําให้เสรจ็
สิ�นตามสญัญาประกนัภยั

(3) กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา

หมายถงึ องค์ประกอบของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิสําหรบักลุ่มของสญัญาประกนัภยั 
ซึ�งเป็นกําไรรอการรบัรูท้ี�กจิการจะรบัรูเ้มื�อมกีารใหบ้รกิารภายใตส้ญัญาประกนัภยัในกลุ่ม 

(4)  สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั

หมายถงึสนิทรพัย์จากกระแสเงนิสดที�ทําให้ได้มาซึ�งการประกนัภยัซึ�งเป็นรายการที�รบัรู้ก่อนการรบัรู้
กลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้ง 

ในอกีดา้นหนึ�งประกอบดว้ย

(ก) หนี�สนิสาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่

หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม
เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) ภายใต้สญัญาประกนัภยัที�มอียู่ สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภัยที�ยงัไม่

เกดิขึ�น (เช่น ภาระผกูพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นที�ยงัไม่สิ�นสุดระยะเวลาคุม้ครอง) และจาํนวนการจ่ายภายใต้สญัญา
ประกันภัยที�มีอยู่ที�ไม่รวมรายการข้างต้นซึ�งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที�ยังไม่ได้ให้บริการหรือ

องค์ประกอบที�เป็นการลงทุนหรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการของบรกิารด้านการประกนัภยั
และยงัไม่ไดโ้อนไปเป็นหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

(ข) หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม
เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภยัที�เกดิขึ�นแลว้ซึ�งรวมถงึเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น

แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการรายงานความเสยีหาย และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกนัภยั และจาํนวนเงนิที�
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ไม่รวมรายการขา้งต้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารดา้นการประกนัภยัที�ใหบ้รกิารแลว้ หรอืองคป์ระกอบที�เป็นการ
ลงทุน หรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกบัประมาณการของการบรกิารด้านการประกนัภัย และไม่ใช่หนี�สนิ

สาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่

4. สิ น
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สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ (Reinsurance contract assets) 

หมายถงึมูลค่าตามบญัชขีองพอรต์โฟลโิอจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไวซ้ึ�งอยู่ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 ที�เป็นสนิทรพัย ์ประกอบดว้ย 

(1) ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งปรบัปรุงเพื�อสะท้อนมูลค่าเงนิตามเวลาและ
ความเสี�ยงทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดในอนาคต ในขอบเขตที�ความเสี�ยง

ทางการเงนิไม่ไดร้วมอยู่ในประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต  
หมายถงึ การประมาณการที�ชดัเจน ปราศจากอคต ิและถ่วงนํ�าหนักดว้ยความน่าจะเป็น (ไดแ้ก่ 

มูลค่าที�คาดการณ์) ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดออกในอนาคตหกัด้วยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
เขา้ในอนาคตที�จะเกดิขึ�นจากการที�กจิการทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาประกนัภยั 

(2) ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ
หมายถงึ ค่าตอบแทนที�กจิการต้องการสําหรบัการรบัความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัจํานวนเงนิและ

จงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดที�เกดิจากความเสี�ยงที�มใิช่ความเสี�ยงทางการเงนิเนื�องจากกจิการต้องทําให้เสรจ็
สิ�นตามสญัญาประกนัภยั 

(3) กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา

หมายถึง องค์ประกอบของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิสําหรบักลุ่มของสญัญา
ประกนัภยั ซึ�งเป็นต้นทุนสุทธหิรอืกําไรสุทธใิด ๆ จากการซื�อกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้ ซึ�งวดัมูลค่า

ดว้ยจํานวนเงนิที�เท่ากบัผลรวมของกระแสเงนิสดเพื�อทําให้เสรจ็สิ�นตามสญัญา จํานวนเงนิที�ตดัรายการ ณ วนั
นั �นสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิใด ๆ ที�เคยรบัรู้ก่อนหน้าสําหรบักระแสเงนิสดที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มของสญัญา

ประกนัภยัต่อที�ถอืไว้ กระแสเงนิสดใด ๆ ที�เกดิขึ�น ณ วนันั �น และรายได้ที�ต้องรบัรูต้้นทุนนั �นเป็นค่าใช้จ่ายใน
กําไรหรอืขาดทุนทนัทตีามขอ้กําหนดของมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง

ในอกีดา้นหนึ�งประกอบดว้ย

(ก) หนี�สนิสาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่

หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม
เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) ภายใต้สญัญาประกนัภยัที�มอียู่ สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภัยที�ยงัไม่

เกดิขึ�น (เช่น ภาระผกูพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นที�ยงัไม่สิ�นสุดระยะเวลาคุม้ครอง) และจาํนวนการจ่ายภายใต้สญัญา
ประกันภัยที�มีอยู่ที�ไม่รวมรายการข้างต้นซึ�งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที�ยังไม่ได้ให้บริการหรือ

องค์ประกอบที�เป็นการลงทุนหรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการของบรกิารด้านการประกนัภยั
และยงัไม่ไดโ้อนไปเป็นหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

(ข) หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม
เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภยัที�เกดิขึ�นแลว้ซึ�งรวมถงึเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น

แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการรายงานความเสยีหาย และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกนัภยั และจาํนวนเงนิที�
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ไม่รวมรายการขา้งต้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารดา้นการประกนัภยัที�ใหบ้รกิารแลว้ หรอืองคป์ระกอบที�เป็นการ
ลงทุน หรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกบัประมาณการของการบรกิารด้านการประกนัภัย และไม่ใช่หนี�สนิ

สาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่

5.
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สินทรพัยท์างการเงินตราสารหนี� (debt instruments – financial assets)

หมายถงึ สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกจดัประเภทเป็นตราสารหนี�ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยไม่รวมถงึเงนิให้กู้ยมื ทั �งที�เป็นกรรมสทิธิ �ของบรษิัทประกนั

ชวีติ หรอืที�โอนกรรมสทิธิ �แลว้แต่มสีญัญาซื�อคนื รวมทั �งเงนิลงทุนในลูกหนี�ที�รบัโอนมาที�เขา้ข่ายเป็นการขายที�
แท้จรงิตามหลกัการบญัช ี(True sale) และเงนิลงทุนในธุรกรรมเงนิกู้ยมืที�มอีนุพนัธ์แฝง โดยแสดงมูลค่าสุทธิ

หลงัจากบวกหรอืหกัค่าเผื�อการปรบัมูลค่าและค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของเงนิลงทุน
ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้อง โดยรวมถึงสินทรพัย์

ทางการเงนิตราสารหนี�ที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

ตราสารหนี� (debt securities) ประกอบดว้ย 

56.1 หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ (government and state enterprise securities) 
หมายถงึ ตั �วเงนิคลงั พนัธบตัร หรอืตราสารอื�นที�ออกโดยรฐับาลไทย องคก์ารบรหิารราชการส่วน

ท้องถิ�นและจงัหวดั หุ้นกู้ พนัธบัตรหรอืตราสารอื�นที�องค์การของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืนิติบุคคลที�มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตั �งขึ�นเป็นผูอ้อก 

56.2 ตราสารหนี�ภาคเอกชน (private enterprises debt securities)
หมายถงึ หุน้กู้ ตั �วแลกเงนิที�ออกโดยบรษิทัเอกชนที�มลีกัษณะเป็นการระดมทุน ตั �วแลกเงนิที�ออก

โดยธุรกจิอื�นที�มลีกัษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด และตราสารแห่งหนี�อื�นใดที�มลีกัษณะเป็นการระดมทุนและคลา้ยหุน้กู้ตามขอ้กําหนด

ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
56.3 ตราสารหนี�ต่างประเทศ (foreign debt securities)

หมายถงึ ตราสารที�ออกหรอืคํ�าประกนั โดยรฐับาลต่างประเทศ องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐับาล
ต่างประเทศ องคก์รระหว่างประเทศ นิตบุิคคลที�จดัตั �งตามกฎหมายต่างประเทศ หรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย

ต่างประเทศ และใหห้มายรวมถงึตราสารหนี�ต่างประเทศ แต่ออกจาํหน่ายในประเทศไทยดว้ย
56.4 เงนิฝากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ (deposit at banks or financial institutions) 

หมายถึง เงนิฝากธนาคารหรอืสถาบันการเงนิ รวมทั �งใบรบัฝากเงนิและบตัรเงนิฝากที�ออกโดย

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิอื�น ที�มรีะยะเวลาครบกําหนดเกนิสามเดอืนนบัแต่วนัที�ไดม้า
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56.5 เงนิลงทุนในเครื�องมอืทางการเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง (investments in structured note) 
หมายถงึ การลงทุนในเครื�องมอืทางการเงนิที�ประกอบไปดว้ย

1) สญัญาหลกัซึ�งไม่จดัเป็นตราสารอนุพนัธ ์(non-derivative host contract) และ 
2) อนุพันธ์แฝง (embedded derivatives) ซึ�งทําให้ผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว

เปลี�ยนแปลงไปตามการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยน ราคาของกลุ่มหุน้ ราคาของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์ดชันีของราคาหรอือตัราใด ๆ ความเสี�ยงทางดา้นเครดติ และดชันีทางดา้นเครดติ ฯลฯ
ตวัอย่างของเครื�องมือทางการเงนิที�มีอนุพันธ์แฝง เช่น ธุรกรรม equity linked note ธุรกรรม 

credit linked note หรอื credit linked deposit ธุรกรรม inverse floater notes ธุรกรรม range accrual notes 
ธุรกรรม puttable bond และ convertible bond 
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56.6 ตราสารหนี�อื�น (other debt securities)
หมายถึง ตราสารหนี�และเงนิลงทุนในกองทุนที�ถูกจดัประเภทเป็นตราสารหนี�ตามที�กําหนดใน

มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง ที�มอิาจแสดงไวใ้นรายการที�กล่าวขา้งต้น

6. สินทรพัยท์างการเงินตราสารทุน (equity instruments – financial assets) 

 หมายถงึ สนิทรพัย์ทางการเงนิที�ถูกจดัประเภทเป็นตราสารทุน ยกเว้นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและ

บรษิทัร่วมตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง (เช่น หุน้ทุน)

ตราสารทุน (equity securities) ประกอบดว้ย 
67.1 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด (marketable equity securities) 

หมายถงึ หลกัทรพัยท์ี�มกีารซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องทั �งในประเทศและต่างประเทศ
67.2 ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด (non-marketable equity securities) 

หมายถงึ หลกัทรพัยท์ี�ไม่มกีารซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องทั �งในประเทศและต่างประเทศ
67.3 หลกัทรพัยอ์ื�น (other equity securities)

หมายถงึ หลกัทรพัยท์ี�มอิาจแสดงไวใ้นรายการที�กล่าวขา้งตน้ 

7. สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ (derivative assets)

หมายถงึ มูลค่ายุตธิรรม หรอืส่วนปรบัมูลค่าที�มผีลเป็นกําไรของตราสารอนุพนัธ์ รวมถงึอนุพนัธ์แฝงที�
แยกออกจากสญัญาหลกัที�เกดิจากการวดัมลูค่ายุตธิรรม (Mark to market) 

ตราสารอนุพนัธ์ (derivative financial instruments)
หมายถงึ เครื�องมอืทางการเงนิ หรอืสญัญาอื�น ที�มลีกัษณะทุกขอ้ดงัต่อไปนี�

1. มูลค่าของตราสารดงักล่าวจะผนัแปรไปตามอตัราดอกเบี�ย ราคาของเครื�องมือทางการเงนิ 
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี�ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื�อถือหรือดัชนีความ

น่าเชื�อถอื หรอืตวัแปรอื�นใด
2. ไม่มกีารจ่ายเงนิลงทุนสุทธเิมื�อเริ�มแรก หรอืจ่ายดว้ยจาํนวนเพยีงเลก็น้อยเมื�อเทยีบกบัสญัญา

ประเภทอื�น ซึ�งมกีารตอบสนองในลกัษณะเดยีวกนัของปัจจยัตลาด และ 

3. การรบัหรอืจ่ายชาํระจะกระทําในอนาคต
ตัว อ ย่ า งขอ งต ราส ารอ นุ พั น ธ์  เ ช่ น  สัญ ญ า forward future swap option แล ะ  hybrid 

derivatives อื�น ๆ 

8. เงินให้ก ู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรบั (loan and accrued interest receivable)

หมายถึง เงนิให้กู้ยมืทุกประเภทแก่ลูกหนี� แต่ไม่รวมเงนิให้กู้ยมืที�มกีรมธรรม์ประกนัภัยเป็นประกัน 
รวมทั �งลูกหนี�ใหเ้ช่าซื�อรถ และลูกหนี�ใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบบลสิซิ�ง รวมถงึดอกเบี�ยคา้งรบัและรายไดด้อกเบี�ยที�ยงั

ไม่ถงึกําหนดชําระตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิของเงนิให้กู้ยมืดงักล่าว หกัรายได้รอตดับญัช ีและค่าเผื�อผล
ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยรวมถงึเงนิใหกู้ย้มืที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
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9. ค่า
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ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (allowance for expected credit loss)

หมายถงึ จํานวนเงนิที�กนัไว้สําหรบัส่วนที�คาดว่าจะไม่ได้รบัจากเครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตดัจําหน่ายและเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า สนิทรพัยต์ามสญัญา รวมทั �งภาระผูกพนัที�จะใหส้นิเชื�อและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 
ซึ�งประกอบด้วยส่วนที�คาดว่าจะไม่ได้รบัใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected credit loss) และส่วนที�

คาดว่าจะไม่ได้รับตลอดอายุของเครื�องมือทางการเงิน (lifetime expected credit loss) ตามที�กําหนดใน
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (investment in subsidiaries, associate and

joint ventures)

หมายถงึ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ ตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยใหบ้รษิทัแสดงรายการเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้เป็นมลูค่า
สุทธหิลงัจากหกัดว้ยบญัชคี่าเผื�อการดอ้ยค่าแลว้ 

11. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน (investment property)

หมายถงึ อสงัหารมิทรพัย์ (ที�ดนิ หรอือาคาร หรอืส่วนควบอาคาร หรอืทั �งที�ดนิและอาคาร) ที�ถอืครอง

โดยเจา้ของหรอืโดยผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ เพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิ�มขึ�น
ของมลูค่าสนิทรพัย ์หรอืทั �งสองอย่าง ทั �งนี�ไม่ไดม้ไีวเ้พื�อ

1) ใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงานของกจิการ 
2) ขายตามปกตธิุรกจิ 

12. ทรพัยส์ินรอการขาย (properties foreclosed)

หมายถงึ  
1) ทรพัย์สนิที�ตกเป็นของบรษิัทประกันชีวิตเนื�องจากการชําระหนี� หรอืเนื�องจากการที�บรษิัท

ประกันชีวติได้ซื�อทรพัย์สนิที�จํานองไว้กับบรษิัทประกนัชีวตินั �นจากการขายทอดตลาดโดย
คําสั �งศาลหรอืเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ รวมทั �งการเขา้ครอบครองทรพัย์สนิจากการให้เช่า

การเงนิหรอืการใหเ้ช่าซื�อ
2) ที�ดนิ อาคารและทรพัย์สนิอื�น เพื�อใช้ดําเนินธุรกจิหรอืสําหรบัพนักงานซึ�งมไิด้ใช้เพื�อการดงักล่าว

แล้วที�เข้าเงื�อนไขสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดําเนินงานที�ยกเลิกตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

13. ที�
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ที�ดิน  อาคารและอปุกรณ์ (property plant and equipment)

หมายถงึ   
1) ที�ดนิ อาคาร สิ�งปลูกสรา้ง อสงัหารมิทรพัยท์ี�มไีวเ้พื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั  

หรอืเพื�อสวสัดกิารของพนกังานและลูกจา้งของบรษิทั
2) อุปกรณ์ เครื�องใชส้าํนกังาน เครื�องคอมพวิเตอร ์เครื�องตกแต่งตดิตั �งและยานพาหนะต่าง ๆ 

3) ที�ดิน อาคาร และทรพัย์สินอื�น ที�เลิกใช้เพื�อการดําเนินธุรกิจหรือสําหรับพนักงาน โดย
สนิทรพัยด์งักล่าวที�ไม่เขา้เงื�อนไขสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายและการดําเนินงานที�

ยกเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

14. ค่าความนิยม (goodwill)

หมายถงึ ค่าความนิยมตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

15. สินทรพัยไ์ม่ม ีตวัตนอื�น (other Intangible assets)

หมายถงึ สนิทรพัย์ที�ไม่เป็นตวัเงนิที�สามารถระบุได้ และไม่มกีายภาพตามที�กําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ นอกจากค่าความนิยมตามรายการที� 12 เช่น สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจากการรวมธุรกจิหรอื

กลุ่มสญัญาประกนัภยั ลขิสทิธิ � สทิธบิตัร สมัปทาน เป็นตน้  

16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี (deferred tax asset)

หมายถงึ จาํนวนภาษเีงนิไดท้ี�บรษิทัประกนัชวีติคาดว่าจะไดร้บัคนืในอนาคตซึ�งเกดิจาก
1) ผลแตกต่างชั �วคราวที�ใชห้กัภาษี

2) ขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป
3) เครดติภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป

ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

17. สินทรพัยอ์ ื�น (other assets)

หมายถึง สินทรัพย์นอกจากที�กําหนดให้แสดงไว้ในรายการที� 1 ถึง 18 ทั �งนี�  หากรายการใดมี
สาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
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หนี�สินและส่วนของเจ้าของ 

18. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินก ู้ยืม (bank overdrafts and borrowings)

หมายถึง เงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคาร หนี�สนิที�เกดิขึ�นจากการกู้ยมืจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอื�น 

รวมทั �งการขายหรอืขายช่วงลดตั �วเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ รวมถึงหนี�สนิตามธุรกรรมซื�อหรอืขาย
หลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาขายหรอืซื�อคนื (repo)

19. หนี�สินจากสญัญาประกนัภยั (Insurance contract liabilities) 

หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอจากสญัญาประกันภัยที�ออกซึ�งอยู่ภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 ที�เป็นหนี�สนิ ประกอบดว้ย 
(1) ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งปรบัปรุงเพื�อสะท้อนมูลค่าเงนิตามเวลาและ

ความเสี�ยงทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดในอนาคต ในขอบเขตที�ความเสี�ยง
ทางการเงนิไม่ไดร้วมอยู่ในประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต  

หมายถงึ การประมาณการที�ชดัเจน ปราศจากอคต ิและถ่วงนํ�าหนักดว้ยความน่าจะเป็น (ไดแ้ก่ 
มูลค่าที�คาดการณ์) ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดออกในอนาคตหกัด้วยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด

เขา้ในอนาคตที�จะเกดิขึ�นจากการที�กจิการทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาประกนัภยั

(2) ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ  

หมายถงึ ค่าตอบแทนที�กจิการต้องการสําหรบัการรบัความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัจํานวนเงนิและ
จงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดที�เกดิจากความเสี�ยงที�มใิช่ความเสี�ยงทางการเงนิเนื�องจากกจิการต้องทําให้เสรจ็

สิ�นตามสญัญาประกนัภยั

(3) กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา
หมายถงึ องค์ประกอบของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิสําหรบักลุ่มของสญัญาประกนัภยั 

ซึ�งเป็นกําไรรอการรบัรูท้ี�กจิการจะรบัรูเ้มื�อมกีารใหบ้รกิารภายใตส้ญัญาประกนัภยัในกลุ่ม 

(4)  สนิทรพัยจ์ากกระแสเงนิสดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งการประกนัภยั
หมายถงึสนิทรพัย์จากกระแสเงนิสดที�ทําให้ได้มาซึ�งการประกนัภยัซึ�งเป็นรายการที�รบัรู้ก่อนการรบัรู้

กลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้ง

ในอกีดา้นหนึ�งประกอบดว้ย

(ก) หนี�สนิสาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่
หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม

เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) ภายใต้สญัญาประกนัภยัที�มอียู่ สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภัยที�ยงัไม่
เกดิขึ�น (เช่น ภาระผกูพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นที�ยงัไม่สิ�นสุดระยะเวลาคุม้ครอง) และจาํนวนการจ่ายภายใต้สญัญา

ประกันภัยที�มีอยู่ที�ไม่รวมรายการข้างต้นซึ�งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที�ยังไม่ได้ให้บริการหรือ
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องค์ประกอบที�เป็นการลงทุนหรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการของบรกิารด้านการประกนัภยั
และยงัไม่ไดโ้อนไปเป็นหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

(ข) หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม

เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภยัที�เกดิขึ�นแลว้ซึ�งรวมถงึเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น
แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการรายงานความเสยีหาย และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกนัภยั และจาํนวนเงนิที�

ไม่รวมรายการขา้งต้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารดา้นการประกนัภยัที�ใหบ้รกิารแลว้ หรอืองคป์ระกอบที�เป็นการ
ลงทุน หรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกบัประมาณการของการบรกิารด้านการประกนัภัย และไม่ใช่หนี�สนิ

สาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่

20. หนี�สินจากสญัญาประกนัภยัต่อ (Reinsurance contract  liabilities) 

หมายถงึมูลค่าตามบญัชขีองพอรต์โฟลโิอจากสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไวซ้ึ�งอยู่ภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 17 ที�เป็นหนี�สนิ ประกอบดว้ย 

(1) ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งปรบัปรุงเพื�อสะท้อนมูลค่าเงนิตามเวลาและ
ความเสี�ยงทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดในอนาคต ในขอบเขตที�ความเสี�ยง

ทางการเงนิไม่ไดร้วมอยู่ในประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต  
หมายถงึ การประมาณการที�ชดัเจน ปราศจากอคต ิและถ่วงนํ�าหนักดว้ยความน่าจะเป็น (ไดแ้ก่ 

มูลค่าที�คาดการณ์) ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดออกในอนาคตหกัด้วยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
เขา้ในอนาคตที�จะเกดิขึ�นจากการที�กจิการทาํใหเ้สรจ็สิ�นตามสญัญาประกนัภยั

(2) ค่าปรบัปรุงความเสี�ยงสาํหรบัความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงนิ

หมายถงึ ค่าตอบแทนที�กจิการต้องการสําหรบัการรบัความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัจํานวนเงนิและ

จงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดที�เกดิจากความเสี�ยงที�มใิช่ความเสี�ยงทางการเงนิเนื�องจากกจิการต้องทําให้เสรจ็
สิ�นตามสญัญาประกนัภยั

(3) กําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา

หมายถึง องค์ประกอบของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิสําหรบักลุ่มของสญัญา
ประกนัภยั ซึ�งเป็นต้นทุนสุทธหิรอืกําไรสุทธใิด ๆจากการซื�อกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้ ซึ�งวดัมูลค่า

ดว้ยจํานวนเงนิที�เท่ากบัผลรวมของกระแสเงนิสดเพื�อทําให้เสรจ็สิ�นตามสญัญา จํานวนเงนิที�ตดัรายการ ณ วนั
นั �นสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิใด ๆที�เคยรบัรู้ก่อนหน้าสําหรบักระแสเงนิสดที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มของสญัญา

ประกนัภยัต่อที�ถือไว้ กระแสเงนิสดใด ๆที�เกิดขึ�น ณ วนันั �น และรายได้ที�ต้องรบัรู้ต้นทุนนั �นเป็นค่าใช้จ่ายใน
กําไรหรอืขาดทุนทนัทตีามขอ้กําหนดของมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง
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ในอกีดา้นหนึ�งประกอบดว้ย

(ก) หนี�สนิสาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่
หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม

เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) ภายใต้สญัญาประกนัภยัที�มอียู่ สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภัยที�ยงัไม่

เกดิขึ�น (เช่น ภาระผกูพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นที�ยงัไม่สิ�นสุดระยะเวลาคุม้ครอง) และจาํนวนการจ่ายภายใต้สญัญา
ประกันภัยที�มีอยู่ที�ไม่รวมรายการข้างต้นซึ�งรวมถึงบริการด้านการประกันภัยที�ยังไม่ได้ให้บริการหรือ

องค์ประกอบที�เป็นการลงทุนหรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการของบรกิารด้านการประกนัภยั
และยงัไม่ไดโ้อนไปเป็นหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

(ข) หนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นแลว้

หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในการตรวจสอบและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนที�เป็นไปตาม
เงื�อนไขของสญัญา (valid claims) สําหรบัเหตุการณ์ที�เอาประกนัภยัที�เกดิขึ�นแลว้ซึ�งรวมถงึเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น

แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการรายงานความเสยีหาย และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกนัภยั และจาํนวนเงนิที�
ไม่รวมรายการขา้งต้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารดา้นการประกนัภยัที�ใหบ้รกิารแลว้ หรอืองคป์ระกอบที�เป็นการ

ลงทุน หรอืจํานวนเงนิอื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกบัประมาณการของการบรกิารด้านการประกนัภัย และไม่ใช่หนี�สนิ
สาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่

21. หนี�สินจากสญัญาลงทุน (investment contract liabilities) 

หมายถงึ หนี�สนิและภาระผูกพนัที�บรษิทัประกนัชวีติมตี่อผูเ้อาประกนัภยัตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารโอนมี

ความเสี�ยงด้านการประกนัภยัที�มนีัยสําคญัให้แก่ผู้ออกสญัญา โดยสญัญาดงักล่าวก่อให้เกิดภาระหนี�สนิทาง

การเงนิ 

22. หนี�สินตราสารอนุพนัธ ์ (derivative liabilities)

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรอืส่วนปรบัมูลค่าที�มีผลเป็นขาดทุนของตราสาร

อนุพนัธ ์รวมถงึอนุพนัธแ์ฝงที�แยกออกจากสญัญาหลกัที�เกดิจากการวดัมลูค่ายุตธิรรม (Mark to market)

23. หนี�สินทางการเงินอื�น 

หนี�สินทางการเงนิอื�น หมายถึง หนี�สินทางการเงนิที�ไม่ได้แสดงเป็นเงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืม 
หนี�สนิจากสญัญาลงทุน และหนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ เช่น หนี�สนิทางการเงนิเพื�อค้า (trading liabilities) หรอื 

หนี�สินทางการเงินที�กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (financial liabilities designated at fair value 

through profit or loss)

24. ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย (income tax payable)

หมายถงึ จาํนวนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 
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25. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (employee benefit obligation) 

หมายถงึ หนี�สนิตามโครงการผลประโยชน์พนักงานตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ที�เกี�ยวขอ้ง 

26. หนี�สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (deferred tax liability)

หมายถงึ จํานวนภาษเีงนิไดท้ี�บรษิทัประกนัชวีติต้องจ่ายในอนาคตซึ�งเกดิจากผลต่างชั �วคราวที�ต้องเสยี
ภาษ ีทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

27. หนี�สินอื�น (other liabilities) 

 หมายถงึ หนี�สนินอกจากที�กําหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที� 20 ถงึ 28 ทั �งนี� หากรายการใดมสีาระสาํคญั

ใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก
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28. ส่วนของเจ้าของ / ส่วนของสาํนักงานใหญ่ (equity / head office equity) 

30.1 ทุนเรอืนหุน้ / ทุนจากสาํนกังานใหญ่ (share capital / fund from head office)

30.1.1 ทุนจดทะเบยีน (authorized share capital) 
หมายถึง ทุนของบรษิัทที�จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ้น จํานวนหุ้น 

และมลูค่าหุน้ที�ตราไวต้ามที�จดทะเบยีนแต่ละชนิด ดงันี�
30.1.1.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ(preference shares)  

30.1.1.2 หุน้สามญั (ordinary shares)  
30.1.2 ทุนที�ออกและชาํระแลว้ (issued and paid–up share capital)

หมายถงึ จาํนวนหุน้ และมลูค่าหุน้ที�นําออกจําหน่ายและเรยีกใหช้าํระมลูค่าหุน้แลว้ให้

แสดงเป็นหุน้แต่ละชนิด ดงันี�
30.1.2.1หุน้บุรมิสทิธ ิ(preference shares) 

30.1.2.2หุน้สามญั (ordinary shares)  

30.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้ (stock rights, warrants and options)
หมายถงึ มลูค่าของสทิธทิี�บรษิทัประกนัชวีติออกใหแ้ก่ผูถ้อืในการซื�อหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิ

30.3 สว่นเกนิ (ตํ�ากว่า) มลูค่าหุน้ (premium (discount) on share capital)
30.3.1 สว่นเกนิ (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุน้บุรมิสทิธิ (premium or discount on preference shares)

 หมายถงึ เงนิหรอืมลูค่าของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการขายหุน้บุรมิสทิธสิว่นที�สงูกว่า
หรอืตํ�ากว่ามลูค่าที�ตราไวต้ามที�จดทะเบยีนของหุน้บุรมิสทิธ ิหากมทีั �งสว่นเกนิและสว่นตํ�ากว่ามลูค่าหุน้

บุรมิสทิธสิามารถนํารายการดงักล่าวมาหกักลบกนัแสดงเป็นมลูค่าสุทธไิด้
30.3.2 สว่นเกนิ (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุน้สามญั (premium or discount on ordinary shares)

 หมายถงึ เงนิหรอืมลูค่าของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการขายหุน้สามญัสว่นที�สงูกว่าหรอื
ตํ�ากว่ามลูค่าที�ตราไวต้ามที�จดทะเบยีนของหุน้สามญั หากมทีั �งสว่นเกนิและสว่นตํ�ากว่ามลูค่าหุน้สามญัสามารถ

นํารายการดงักล่าวมาหกักลบกนัแสดงเป็นมลูค่าสุทธไิด้

30.4 สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื�อคนื (premium on treasury shares)
  หมายถงึ เงนิ มลูค่าสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการขายหุน้ทุนซื�อคนื - หุน้บุรมิสทิธ ิหรอืหุน้สามญั

สว่นที�สงูกว่าราคาทุนถวัเฉลี�ยของหุน้ทุนซื�อคนื ทั �งนี� สาํหรบักรณีของการตดัหรอืยกเลกิหุน้ทุนซื�อคนืเพื�อลด
ทุน จะหมายถงึ ราคาตามมูลค่า (par value) สว่นที�สงูกว่าราคาทุนถวัเฉลี�ยของหุน้ทุนซื�อคนืที�ตดัออก ทั �งนี� ให้

เป็นไปตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ หรอืแนวปฏบิตัทิางการบญัชเีกี�ยวกบั
หุน้ทุนซื�อคนืของกจิการที�สภาวชิาชพีบญัชกีําหนด

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

30.5.1.1 ทุนสาํรองตามกฎหมาย (legal reserve) 
  หมายถงึ สํารองที�กนัไวจ้ากกําไรสุทธ ิ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั 
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30.5.1.2 จดัสรรสาํหรบัหุน้ทุนซื�อคนื (treasury shares reserve)
หมายถงึ สาํรองที�กนัไวจ้ากกําไรสุทธติามขอ้กําหนดในการซื�อหุน้ทุนของ

บรษิทัประกนัชวีติกลบัมาในภายหลงั  
30.5.2 อื�น ๆ (others)

หมายถงึ จาํนวนที�จดัสรรจากกําไรสุทธหิรอืกําไรสะสมเพื�อการใด ๆ ตามมตทิี�ประชุม

ผูถ้อืหุน้ ทั �งนี� ใหแ้สดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื�อรกัษาระดบัเงนิปันผล เพื�อขยายกจิการ หรอืตามเงื�อนไขของ
ภาระผกูพนั เป็นตน้ 

 30.5.3 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (unappropriated) 

หมายถงึ กําไร (ขาดทุน) สะสมเมื�อสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ที�คงเหลอืจากการจดัสรร
แล้วตามรายการที� 30.5.1 ในกรณีที�มยีอดดุลสุทธเิป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจํานวนเงนิไว้ในเครื�องหมาย

วงเลบ็ และเรยีกเป็น “ขาดทุนสะสม” 
30.6 หุน้ทุนซื�อคนื (treasury shares) 

             หมายถงึ หุน้ทุนของบรษิทัประกนัชวีติที�ออกจําหน่ายแลว้ และบรษิทัประกนัชวีติไดซ้ื�อหุน้ทุน
ของบรษิทัประกนัชวีตินั �นกลบัมาในภายหลงั ดว้ยราคาทุนที�บรษิทัประกนัชวีติจ่ายเพื�อซื�อหุน้ทุนกลบัคนื

30.7 องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (other components of equity) 
หมายถงึ ผลสะสมเมื�อสิ�นรอบระยะเวลารายงานของ

30.7.1 กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น และ
30.7.2 รายการอื�นของการเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากเจา้ของ (owner changes)

ตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้อง นอกจากที�กําหนดให้

แสดงในรายการที� 30.1 – 30.6
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั

1. รายได้การประกนัภยั (Insurance revenue) 

หมายถงึ จํานวนรวมของการเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิสําหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่ในรอบระยะเวลาที�

เกี�ยวข้องกบัการบรกิารที�กิจการคาดว่าจะได้รบัสิ�งตอบแทน การเปลี�ยนแปลงเหล่านั �นคอืค่าใช้จ่ายการ

บริการประกนัภยัที�เกิดขึ�นในรอบระยะเวลา (วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนที�คาดไว้ ณ วนัเริ�มตน้รอบระยะเวลา) การ

เปลี�ยนแปลงของค่าปรับปรุงความเสี�ยงสําหรับความเสี�ยงที�ไม่ใช่ความเสี�ยงทางการเงิน และจาํนวนของกาํไร

ขั�นตน้จากการใหบ้ริการตามสัญญา ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา

2. ค่าใช้จ่ายการบริการประกนัภยั (Insurance service expenses)

หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิสาํหรบัความคุม้ครองที�เหลอือยู่ของผลขาดทุน

จากกลุ่มของสญัญาที�สร้างภาระและการกลบัรายการของผลขาดทุนนั �น และการเปลี�ยนแปลงในภายหลงั
ของกระแสเงนิสดเพื�อทําให้เสรจ็สิ�นตามสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัค่าสนิไหมทดแทนที�เกดิขึ�นและค่าใช้จ่ายที�

เกดิขึ�น

3. ค่าใช้จ่ายสุทธิ จากส ัญญาประก ันภัยต่อที�ถือ ไว้ (Net expenses from reinsurance contracts

held)

หมายถึง รายได้หรอืค่าใช้จ่ายจากกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อที�ถือไว้ (นอกเหนือจาก รายได้หรอื
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากการประกนัภยั) โดยแสดงรวมเป็นจํานวนเดียวกนั หรอือาจแสดงแยกต่างหาก

สําหรบัจํานวนที�ได้รบัคนืมาจากผู้รบัประกนัภัยต่อและการปันส่วนของเบี�ยประกนัภัยจ่ายที�รวมแล้วให้
จํานวนสุทธิที�เท่ากบัจํานวนเดียวกนันั �น ถ้าแสดงรายการแยกจากกนัสําหรบัจํานวนที�ได้รบัคนืจากผู้รบั

ประกนัภยัต่อและการปันสว่นของเบี�ยประกนัภยัจ่าย กจิการตอ้ง
(ก) ปฏบิตักิบักระแสเงนิสดจากการประกนัภยัต่อที�ขึ�นอยู่กบัค่าสนิไหมทดแทนบนสญัญาอ้างอิง 

เป็นสว่นหนึ�งของค่าสนิไหมทดแทนที�คาดว่าจะไดร้บัคนืภายใตส้ญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้
(ข) ปฏบิตักิบัจํานวนเงนิจากผู้รบัประกนัภยัต่อที�คาดว่าจะไดร้บั ที�ไม่ขึ�นอยู่กบัค่าสนิไหมทดแทน

บนสญัญาอ้างองิ  (ตวัอย่างเช่น ค่านายหน้าจากการเอาประกนัภยัต่อบางประเภท) ถอืเป็นส่วนหกัในค่า
เบี�ยประกนัภยัที�จ่ายใหผู้ร้บัประกนัภยัต่อ และ 

(ค) ไม่แสดงการปันสว่นของเบี�ยประกนัภยัจ่ายเป็นสว่นหกัของรายได้

4. ผลประกอบการจากการให้บริการประกนัภยั (Insurance service result)

หมายถงึ รายไดก้ารประกนัภยัที�เกดิขึ�นจากกลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�ออก รายไดก้ารประกนัภยัต้อง
แสดงให้เหน็ภาพของการให้ความคุ้มครองและบรกิารอื�น ๆ ที�เกิดขึ�นจากกลุ่มของสญัญาประกนัภยัด้วย

จํานวนที�สะท้อนถงึสิ�งตอบแทนที�กจิการคาดว่าจะได้รบัจากการเพื�อแลกเปลี�ยนกบัการให้บรกิารเหล่านั �น

หกัค่าใชจ่้ายการบรกิารประกนัภยัที�เกดิขึ�นจากกลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�ออกซึ�งประกอบดว้ยค่าสนิไหม
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ทดแทนที�เกดิขึ�น (ไม่รวมการจ่ายชาํระคนืขององคป์ระกอบที�เป็นการลงทุน) ค่าใชจ่้ายบรกิารประกนัภยัอื�น
ที�เกดิขึ�นและจาํนวนอื�น ๆ 

5. รายได้จากการลงทุน (investment income) 

หมายถงึ ดอกเบี�ย เงนิปันผล ส่วนลด ซื�อลด หรอืรบัช่วงซื�อลดตั �วเงนิ ดอกเบี�ยจากเงนิฝากธนาคารและ
สถาบันการเงนิอื�น รวมทั �งดอกเบี�ย ค่าเช่า เงินปันผล และผลประโยชน์อื�นใดที�เกิดจากการประกอบ

ธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลกัทรพัย์ ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการลงทุนอื�น ๆ ของ
ประเภทดงัต่อไปนี�

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

 ตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

 ตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

 สนิทรพัยท์างการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทั �งนี�ให้รบัรู้ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้อง
และใหสุ้ทธจิากค่าใชจ่้ายต่าง ๆ อนัเกดิขึ�นเนื�องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์  

6. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื�องมือทางการเงิน (gains (losses) on financial instruments)

 หมายถงึ กําไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายหรอืตดัรายการออกจากบญัชขีอง 

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

 ตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

 ตราสารอนุพนัธ์

 เครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ทั �งนี�ใหร้บัรูต้ามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

7. กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมูลค่ายุติธ รรมของเครื�อ งมือทางการเงิน (fair value gains and

losses)

หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุนของ 

 ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

 ตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
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 ตราสารอนุพนัธ์

 เครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

อีกทั �งการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี�ยน ทั �งนี�ใหร้บัรูต้ามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

8. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง (gains (losses) on hedge accounting)

หมายถงึ รายการดงัต่อไปนี�

9.1 การป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม
- กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง และรายการที�มี

การป้องกนัความเสี�ยง
9.2 การป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

- กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง เฉพาะส่วนที�ไม่มี
ประสทิธผิล 

- กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความ
เสี�ยงเมื�อการป้องกนัความเสี�ยงสิ�นสุด

ทั �งนี� รายการดงักล่าวให้แสดงยอดสุทธขิองผลกําไรที�หกัผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที�ยอดสุทธิ
เป็นผลขาดทุน ใหแ้สดงจาํนวนเงนิไวใ้นเครื�องหมายวงเลบ็ 

9. ค่ า ใช้ จ่ายท างก าร เงิน จาก ส ัญ ญ าประก ัน ภัยที� อ อ ก (Finance expenses from insurance

contracts issued)

หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองกลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�เกิด

จากผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาและการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเงินตามเวลา และ
ผลกระทบของความเสี�ยงทางการเงนิ และการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทางการเงนิแต่ไม่รวมการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวสําหรบักลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรงที�
ปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา

10.ราย ได้ท างการ เงิน จากส ัญ ญ าประก ัน ภัยต่ อ ที� ถือ ไว้ (Finance income from reinsurance

contracts held)

หมายถงึ รายไดท้ี�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

ที�เกดิจากผลกระทบของมูลค่าของเงนิตามเวลาและการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเงนิตามเวลา และ
ผลกระทบของความเสี�ยงทางการเงนิ และการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทางการเงนิ  

11.ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ (Net insurance finance expenses)
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หมายถงึ ผลรวมของค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัที�ออกและรายไดท้างการเงนิจาก

สญัญาประกนัภยัต่อที�ถอืไว้

รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยั

12.รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ (Net insurance and

investment result)

หมายถึง ผลรวมของผลประกอบการจากการให้บรกิารประกันภัย รายได้จากการลงทุนสุทธิ และ
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจากสญัญาประกนัภยัสุทธิ

13.ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ภายใต้วิธ ีส่วนได้เสีย) (share of profit 

(loss) from investments in associates and joint ventures)

หมายถงึ ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการที�บรษิทัถอืไว ้กรณีบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าว

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี ตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

14.รายได้อ ื�น (other income)

หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานนอกจากที�กําหนดให้แสดงไว้ในรายการที� 1 - 10 โดยให้รวมถึง 
รายได้จากการให้บรกิารด้านอื�นนอกเหนือจากด้านการประกนัภยั และกําไรอื�น เช่น กําไรจากการขาย

ที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์และทรพัย์สนิอื�นที�มไิด้ถอืเป็นสนิทรพัย์ลงทุน และในกรณีที�มคี่าใช้จ่ายในการขาย
ทรพัยส์นิดงักล่าว ใหนํ้ามาหกัจากรายการนี�เพื�อแสดงยอดสุทธ ิกรณีที�ยอดสุทธขิองแต่ละประเภทเป็นผล

ขาดทุนใหนํ้าไปแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายอื�นในรายการที� 21
ทั �งนี� หากรายการใดมสีาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

รายการอื�น ๆ  

15.ต้นทุนทางการเงินอื�น  ( other finance costs)  

 หมายถงึ ค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนที�เกดิขึ�นจากการก่อหนี�สนิไม่เกี�ยวกบัการรบัประกนัภยั เช่น ดอกเบี�ย

เงนิกู้  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี�ยที�เกดิจากสญัญาเช่าการเงนิ ทั �งนี�ให้ต้นทุนทางการเงนิรบัรูต้ามวธิี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ เป็นตน้ 

16. ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (expected credit loss)

หมายถงึ ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นใน 12 เดอืนขา้งหน้า (12-month expected credit 

loss) และผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุของเครื�องมอืทางการเงนิ (lifetime expected
credit loss) ของเครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดั

มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า สนิทรพัยต์ามสญัญา รวมทั �ง
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ภาระผูกพันที�จะให้สินเชื�อและสญัญาคํ�าประกันทางการเงนิ ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

17. ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�น (other operating expenses)

 หมายถงึ ค่าใชจ่้ายอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการรบัประกนัภยัและการลงทุน โดยใหร้วมถงึขาดทุนอื�น 

เช่น ผลเสยีหายจากการทุจรติของพนกังาน และผลขาดทุนจากการขายที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และทรพัยส์นิ
อื�น ที�มไิดถ้อืเป็นสนิทรพัยล์งทุน ในกรณีที�มกีําไรจากการขายทรพัยส์นิดงักล่าว ใหนํ้ามาหกัลา้งจาก

รายการนี�เพื�อแสดงยอดสุทธิ กรณีที�ยอดสุทธขิองแต่ละประเภทเป็นผลกําไรใหนํ้าไปแสดงเป็นรายไดอ้ื�นไว้
ในรายการที� 14

ทั �งนี� หากรายการใดมสีาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

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

 หมายถงึ ผลรวมของภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�ใชใ้นการคํานวณ
กําไรหรอืขาดทุนสาํหรบังวด ตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง  

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

 หมายถงึ ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย หากมผีลขาดทุนสุทธ ิใหแ้สดงจํานวนเงนิไวใ้น

เครื�องหมายวงเลบ็ 

20. กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น (other comprehensive income)

  หมายถงึ รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (รวมถงึการปรบัปรุงการจดัประเภทรายการใหม่) ซึ�งมาตรฐาน
การบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่

24.1 รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

24.1.1 กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (gains (losses) on investment in debt instruments at fair value through other
comprehensive income)

 หมายถึง กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น และผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ตามที�กําหนดในมาตรฐานการ

บญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง
24.1.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี�ยง

ในกระแสเงนิสด (gains (losses) on cash flow hedges) 
หมายถงึ กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์ที�ใช้ในการป้องกนัความ

เสี�ยงในกระแสเงนิสด เฉพาะส่วนที�มปีระสทิธผิล ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง
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24.1.3 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินจากสัญ ญ าประกันภัยที� ออก  (Finance expenses from
insurance contracts issued)

หมายถงึ ค่าใชจ่้ายที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่าตามบญัชขีองกลุ่มของสญัญาประกนัภยั
ที�เกดิจากผลกระทบของมูลค่าของเงนิตามเวลาและการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเงนิตามเวลา แลt

ผลกระทบของความเสี�ยงทางการเงนิ และการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทางการเงนิแต่ไม่รวมการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวสําหรบักลุ่มของสญัญาประกนัภยัที�มลีกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์โดยตรงที�
ปรบัปรุงกําไรขั �นตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

24.1.4 รายได้ทางการเงินจากสัญ ญ าประกันภัยต่ อที�ถือ ไว้  (Finance income from 
reinsurance contracts held)

หมายถงึ รายไดท้ี�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองกลุ่มของสญัญาประกนัภยัต่อ
ที�ถอืไวท้ี�เกดิจากผลกระทบของมูลค่าของเงนิตามเวลาและการเปลี�ยนแปลงของมลูค่าของเงนิตามเวลา 

และผลกระทบของความเสี�ยงทางการเงนิ และการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทางการเงนิ
24.1.5 กําไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี�ยงรอตัดบัญชี (gains (losses) from

deferred cost of hedging)
หมายถงึ กําไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมในส่วนที�เป็นมูลค่าตามเวลา

ของสญัญาสทิธทิี�จะซื�อหรอืจะขายหรอืส่วนของอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าของสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
หรอืส่วนต่างอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศของเครื�องมอืทางการเงนิ และกําไรและขาดทุนจาก

การตดัจาํหน่ายรายการขา้งต้น ณ วนัที�กําหนดใหเ้ครื�องมอืทางการเงนิเป็นเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง 
ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

 24.1.6 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ (gains 

(losses) arising from translating the financial statements of a foreign operation)
หมายถึง กําไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานใน

ต่างประเทศ ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้อง
และกําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์ที�ใช้ในการป้องกนัความเสี�ยงในเงนิ

ลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะส่วนที�มปีระสทิธผิล ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง
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24.1.7 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื�นในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าสําหรบัรายการที�จดั
ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (share of other comprehensive 

income of associates and joint venture will be reclassified subsequently to profit or loss)
หมายถงึ สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นตามวธิสีว่นไดเ้สยีที�ไดร้บัจากบรษิทัร่วมและการ

ร่วมค้า (เฉพาะกรณีการจดัทํางบการเงนิรวม) สําหรบัรายการที�จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้ใน

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

24.1.8 ภาษีเงนิได้เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื�นสําหรบัรายการที�จดั
ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (income tax relating to components 

of other comprehensive income will be reclassified subsequently to profit or loss)
หมายถงึ ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสําหรบัรายการที�

จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ�งคํานวณขึ�นตามที�กําหนดใน
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

24.2 รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

24.2.1 กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรพัย์ (gains 
(losses) on changes in revaluation surplus)

หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ ตามที�กําหนดในมาตรฐาน
การบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

24.2.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (gains (losses) on investment in equity instruments designated at fair value
through other comprehensive income)

หมายถงึ กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�
กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

24.2.3 กําไร (ขาดทุน) จากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน (gains (losses) on financial liability designated at fair value through profit or 

loss)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี�สินทางการเงนิที�

กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน เฉพาะส่วนที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลง
ความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิทางการเงนินั �น

24.2.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสําหรบัโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน (actuarial gains (losses) on defined benefit plans) 

หมายถึง กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 
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24.2.5 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื�นในบรษิทัร่วมและการร่วมค้าสําหรบัรายการที�ไม่
จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (share of other comprehensive 

income of associates and joint venture will not be reclassified subsequently to profit or loss)
หมายถงึ สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นตามวธิสีว่นไดเ้สยีที�ไดร้บัจากบรษิทัร่วมและการ

ร่วมค้า (เฉพาะกรณีการจดัทํางบการเงนิรวม) สําหรบัรายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้ใน

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ที�เกี�ยวขอ้ง

24.2.6 ภาษีเงนิได้เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื�นสําหรบัรายการที�ไม่
จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (income tax relating to components 

of other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss)
หมายถงึ ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัองคป์ระกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสําหรบัรายการที�

ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ�งคํานวณขึ�นตามที�กําหนดใน
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

ถ้ามีรายการนอกเหนือจากข้างต้น ให้นําเสนอและจดัประเภทตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

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

 หมายถงึ กําไร (ขาดทุน) ที�คาํนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิว่าดว้ยเรื�องกําไรต่อหุน้ หาก

มผีลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงนิไวใ้นเครื�องหมายวงเลบ็ โดยแยกแสดงเป็น
25.1กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (basic earnings per share)

25.2 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (diluted earnings per share) 

หมายเหตุ : คาํแปลภาษาองักฤษที�กําหนดในที�นี�ใชเ้ป็นแนวทางเท่านั �น บรษิทัสามารถใชค้าํแปลอื�นที�เหมาะสม

หรอืใกลเ้คยีงได้
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แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติมในงบการเงินของบริษทัประกนัชีวิต/ประกนัวินาศภยั

สํานักงาน คปภ. ได้จดัทําแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติมในงบการเงนิของบรษิัทประกันชีวติ/

ประกันวนิาศภัยนี�ขึ�นภายใต้ข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทาง
การเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ  และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทํากบัลูกค้า สําหรบัรายการทางบญัชี
ดงัต่อไปนี�

1. หนี�สนิทางการเงนิเพื�อคา้

2. สนิทรพัยท์างการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
3. หนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

4. การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง (เฉพาะกรณีที�เลอืกใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง)
5. การเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ

6. การเปิดเผยดา้นความเสี�ยงของบรษิทัประกนัชวีติ/ประกนัวนิาศภยั 
7. สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

1. หนี�สินทางการเงินเพื�อค้า (trading liabilities)

หมายถึง หนี�สินทางการเงินเพื�อค้าที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ประกอบด้วย ภาระในการส่งคืน

หลกัทรพัย ์และหนี�สนิทางการเงนิเพื�อค้าอื�นตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง โดยไม่รวมถงึหนี�สนิตราสารอนุพนัธ์

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ หมายถงึ ภาระของบรษิทัประกนัชวีติที�ต้องส่งคนืหลกัทรพัย์ที�รบัไว้
เป็นประกันการให้กู้ยืมตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน (Private repo) หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืม

หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) ให้แก่คู่คา้ หรอืหลกัทรพัยท์ี�ยมืมา เนื�องจากบรษิทั
ประกนัชวีติไดนํ้าหลกัทรพัยด์งักล่าวไปขายชอรต์ (Short sale) 

การเปิดเผยนโยบายบญัชี

ใหเ้ปิดเผยเกณฑ์ (หรอืหลกัการ) การจดัประเภทและวดัมูลค่าของหนี�สนิทางการเงนิเพื�อค้า ซึ�งไม่

รวมถงึตราสารอนุพนัธต์ามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

หมวด 2
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การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัหนี�สนิทางการเงนิเพื�อคา้

ใหแ้สดงรายละเอยีด ดงันี�
(หน่วย: บาท) 

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

หนี�สนิทางการเงนิเพื�อคา้

ภาระการส่งคนืหลกัทรพัย ์– ตราสารหนี�

ภาระการส่งคนืหลกัทรพัย ์– ตราสารทุน

อื�นๆ

รวม

บวก (หกั) กําไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ

รวม

2. สินทรพัยท์างการเงินที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (financial assets designated at

fair value through profit or loss)

หมายถึง สนิทรพัย์ทางการเงนิ (เช่น เงนิลงทุน เงนิให้กู้ยมื) ที�บรษิัทประกนัชีวติกําหนดให้วดั

มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน เนื�องจากช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมนีัยสาํคญัใน
การวดัมูลค่าหรอืการรบัรูร้ายการ (accounting mismatch) ซึ�งอาจเกดิขึ�นจากการวดัมูลค่าสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิ 

หรอืการรบัรูก้ําไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑท์ี�แตกต่างกนั ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

การเปิดเผยนโยบายบญัชี

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรอืหลกัการ) การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด เช่น ลกัษณะของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มลูค่ายุตธิรรม การรบัรูแ้ละการตดัรายการออกจากบญัช ีวธิทีี�บรษิทัประกนัภยัไดถ้อืปฏบิตัเิป็นไปตามเงื�อนไข
ในการกําหนดใหส้นิทรพัยท์างการเงนิวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
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การเปิดเผยสนิทรพัยท์างการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ใหแ้สดงรายละเอยีด ดงันี�

(หน่วย: บาท) 

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรม

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ

ตราสารหนี�ภาคเอกชน

ตราสารหนี�ต่างประเทศ

เงนิใหกู้ย้มื

อื�นๆ

รวม
( หน่วย : บาท ) 

25x1 25x0

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หรอืกลุม่ของ
สนิทรพัยท์างการเงนิ) 
- เงนิลงทุน xxx xxx
- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx
- อื�นๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

( หน่วย : บาท ) 

25x1 25x0

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

จํานวนเงนิของตราสารอนุพนัธด์า้นเครดติที�เกี�ยวขอ้งหรอืเครื�องมอืที�คลา้ยคลงึกนัที�
ช่วยลดฐานะเปิดสงูสุดตอ่ความเสี�ยงดา้นเครดติ
- ประเภทของตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx
- ประเภทของตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx
- ประเภทของตราสารอนุพนัธ์ xxx xxx

รวม xxx xxx

( หน่วย : บาท ) 

25x1 25x0

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติ
ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
- จํานวนเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ ซึ�งไม่ไดเ้ป็นผลมา
จากการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาดที�ทําใหเ้กดิความเสี�ยงด้านตลาด

xxx xxx

- มลูค่ายุตธิรรมที�เปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด xxx xxx
- ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม xxx xxx
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( หน่วย : บาท ) 

25x1 25x0

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

จํานวนเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธด์า้นเครดติที�เกี�ยวขอ้ง 
- มลูค่ายุตธิรรมที�เปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด xxx xxx
- ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมนับตั �งแต่วนัที�บรษิทัประกนัภยั
กําหนดใหส้นิทรพัยท์างการเงนิวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

xxx xxx

นอกจากนี� ใหเ้ปิดรายละเอยีดของวธิกีารและเหตุผลที�บรษิทัประกนัภยัเลอืกใช้สําหรบัการประเมนิผล
สะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจากการ

เปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

หากบรษิัทประกนัภยักําหนดให้เครื�องมอืทางการเงนิหรอืบางส่วนของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน เนื�องจากมกีารใช้ตราสารอนุพนัธ์ด้านเครดิตในการบรหิารจดัการ

ความเสี�ยงดา้นเครดติของเครื�องมอืทางการเงนินั �น บรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี�
- สําหรบัตราสารอนุพนัธ์ด้านเครดิตที�ใช้ในการบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านเครดิตของเครื�องมอืทาง

การเงนิที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนตามที�กําหนด บรษิทัประกนัภยั

ต้องเปิดเผยขอ้มูลการกระทบยอดของแต่ละรายการสําหรบัจํานวนเงนิตามสญัญา และมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัเริ�มตน้และวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลา 

- ผลกําไรหรือผลขาดทุนที�ได้รบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนจากการกําหนดให้เครื�องมือทางการเงนิหรือ
บางสว่นของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และ  

- เมื�อมกีารยกเลิกการวดัมูลค่าเครื�องมอืทางการเงนิหรอืบางส่วนของเครื�องมอืทางการเงนิด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน บรษิัทประกนัภัยต้องเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทาง

การเงนินั �น ซึ�งจะถอืเป็นมลูค่าตามบญัชใีหม่ และจาํนวนเงนิตามสญัญาหรอืจาํนวนเงนิตน้ที�เกี�ยวขอ้ง

การเปิดเผยสาํหรบักําไร (ขาดทุน) สุทธจิากสนิทรพัยท์างการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรม  

( หน่วย : บาท ) 

รายการ 25X1 25X0

1. ดอกเบี�ยรบั

- เงนิลงทุน (เฉพาะตราสารหนี�) xxx xxx

- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx

- อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

2. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

- เงนิลงทุน (เฉพาะตราสารหนี�) xxx xxx

- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx

- อื�น ๆ xxx xxx
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รวม xxx xxx

3. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการตดัรายการออกจากบญัชี

- เงนิลงทุน (เฉพาะตราสารหนี�) xxx xxx

- เงนิใหกู้ย้มื xxx xxx

- อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

รวมทั �งสิ�น xxx xxx

3. หนี�สินทางการเงินที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (financial liabilities designated at fair

value through profit or loss)

หมายถึง หนี�สนิทางการเงนิที�บรษิัทประกนัชวีติกําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอื

ขาดทุนตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง
1. เนื�องจากช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมนีัยสําคญัในการวดัมูลค่าหรอืการรบัรูร้ายการ 

(accounting mismatch) ซึ�งอาจเกดิขึ�นจากการวดัมูลค่าสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิ หรอืการรบัรูก้ําไรและ
ขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑท์ี�แตกต่างกนั

2. กลุ่มของหนี�สินทางการเงนิหรอืสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สินทางการเงนิที�มกีารบรหิารและ
ประเมนิผลดว้ยเกณฑม์ลูค่ายุตธิรรม 

3. บรษิทัอาจกําหนดใหส้ญัญาแบบผสมทั �งสญัญาวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน
การเปิดเผยนโยบายบญัชี

ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรอืหลกัการ) การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด เช่น ลกัษณะของหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม เกณฑ์ที�ใช้ในการกําหนดหนี�สินทางการเงินดังกล่าวในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก วิธีที�บริษัท

ประกนัภยัไดถ้อืปฏบิตัเิป็นไปตามเงื�อนไขในการกําหนดให้หนี�สนิทางการเงนิวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุน 

การเปิดเผยสาํหรบัหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ใหแ้สดงรายละเอยีด ดงันี�
(หน่วย: บาท) 

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

หนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมโดยแสดงการเปลี�ยนแปลงของ

ความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�นเขา้งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

เงนิกูย้มื

อื�นๆ

รวม
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(หน่วย: บาท) 

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

บวก (หกั) กําไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ
รวม 

(หน่วย: บาท) 

25X1 25X0

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรม 

หนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมโดยแสดงการเปลี�ยนแปลงของ

ความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�นเขา้งบกําไรขาดทุน

เงนิกูย้มื

อื�นๆ

รวม

บวก (หกั) กําไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ
รวม 

3.1 กรณีที�แสดงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิใน

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี�

( หน่วย : บาท ) 

25x1 25x0

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงความ
เสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิที�รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

xxx xxx

ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาที�จะตอ้งจ่ายชําระเมื�อครบ
กําหนด 

xxx xxx

นอกจากนี� ใหเ้ปิดเผยการโอนกําไรหรอืขาดทุนสะสมภายใตส้ว่นของเจา้ของ (cumulative gain 

or loss within equity) ในระหว่างงวด และเหตุผลในการโอนรายการดงักล่าว รวมทั �งหากมีการตัดรายการ
หนี�สนิออกจากบญัชใีนระหว่างงวด ใหเ้ปิดเผยมลูค่ากําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นที�ไดร้บัรู ้ณ วนัที�มกีารตดัรายการ

รวมถึงรายละเอียดของวิธีการและเหตุผลที�บรษิัทประกันภัยเลือกใช้สําหรบัการประเมินผลสะสมของการ
เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิ

3.2 กรณีที�แสดงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทุกประเภทในกําไรหรอื

ขาดทุน 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี�
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( หน่วย : บาท ) 

25x1 25x0

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติ
ของหนี�สนิ
- มลูค่ายุตธิรรมที�เปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด xxx xxx
- ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม xxx xxx

ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาที�จะตอ้งจ่ายชําระเมื�อครบ
กําหนด 

xxx xxx

นอกจากนี� ให้เปิดรายละเอียดของวธิีการและเหตุผลที�บรษิัทประกนัภัยเลือกใช้สําหรบัการ
ประเมนิผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงด้าน

เครดติของหนี�สนิ
อกีทั �งให้เปิดรายละเอยีดวธิกีารที�บรษิัทประกนัภยัใช้ในการพจิารณาว่า การแสดงผลกระทบ

ของการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงด้านเครดิตของหนี�สนิในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นจะก่อให้เกิดหรอืเพิ�ม
ความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าทางบญัชใีนกําไรหรอืขาดทุนหรอืไม่หากบรษิทัประกนัภยัถูกกําหนดใหแ้สดง

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิในกําไรหรอืขาดทุน บรษิทัประกนัภยัต้อง
เปิดเผยรายละเอยีดของความสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ ความเกี�ยวขอ้งทางเศรษฐกจิต่อคุณลกัษณะของหนี�สนิ และ

คุณลกัษณะของเครื�องมอืทางการเงนิอื�นดว้ย

การเปิดเผยสาํหรบักําไร (ขาดทุน) สุทธจิากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
( หน่วย : บาท ) 

รายการ 25X1 25X0

1. ตน้ทุนทางการเงนิ 

- หนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั xxx xxx

- หนี�สนิจากสญัญาลงทุน xxx xxx

- เงนิกูย้มื xxx xxx

- อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

2. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

- หนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั xxx xxx

- หนี�สนิจากสญัญาลงทุน xxx xxx

- เงนิกูย้มื xxx xxx

- อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

3. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการตดัรายการออกจากบญัชี

- หนี�สนิจากสญัญาประกนัภยั xxx xxx

- หนี�สนิจากสญัญาลงทุน xxx xxx

- เงนิกูย้มื xxx xxx

- อื�น ๆ xxx xxx

รวม xxx xxx

รวมทั �งสิ�น xxx xxx
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4. การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง (เฉพาะกรณีที�เล ือกใช้การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง)

ให้เปิดเผยนโยบายในการป้องกันความเสี�ยงแต่ละประเภท (การป้องกันความเสี�ยงในมูลค่า

ยุติธรรม การป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงนิสด และการป้องกันความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ) เครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง หลกัเกณฑใ์นการบนัทกึบญัช ี

หลักเกณฑ์ในการวดัมูลค่ายุติธรรม หลกัเกณฑ์ในการประเมินความมีประสิทธิผล ตลอดจนข้อมูลอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งตามที�มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

การเปิดเผยสาํหรบัตราสารอนุพนัธท์ี�นําการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงมาปฏบิตัใิช้

4.1 การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม

       ใหอ้ธบิายโดยย่อถงึกลยุทธ์และวธิกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เกดิขึ�นแต่ละประเภทของบรษิทั
ประกันภัยสําหรับการป้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม เครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสี�ยง (hedging

instruments) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (hedged Items) วธิกีารพจิารณาความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงเพื�อประเมนิความมปีระสทิธผิล

ของการป้องกันความเสี�ยง วิธีการกําหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี�ยง และแหล่งที�มาของความไม่มี
ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง

(1) เครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาและความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง ดงันี�
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง

ระยะเวลาคงเหลอืของสญัญา 

3 เดอืน
หรอืน้อย

กว่า 

มากกว่า 
3 เดอืน ถงึ 

1 ปี 

มากกว่า 1 
ปี 

ถงึ 5 ปี 

มากกว่า 5 
ปี 

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง) สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (บาท : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา)

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx xxx
- อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย (บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) xxx xxx xxx xxx

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย
(ตวัอย่าง) สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx xxx
- อตัราดอกเบี�ยเฉลี�ย % % % %

ความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ
(ตวัอย่าง) สญัญาขายตราสารหนี�ล่วงหน้า

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx xxx
- ราคาเฉลี�ย (บาท) xxx xxx xxx xxx
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( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง
จํานวน
เงนิตาม
สญัญา* 

มลูค่าตามบญัชี
(มลูค่ายุตธิรรม) 

รายการใน
งบแสดง
ฐานะ

การเงนิที�
รวม

เครื�องมอืที�
ใชป้้องกนั
ความเสี�ยง

การเปลี�ยนแปลง
ในมลูค่ายุตธิรรม
ซึ�งใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการรบัรูค้วาม
ไม่มปีระสทิธผิล
ของการป้องกนั

ความเสี�ยง

ความไม่มี
ประสทิธผิล

ของการ
ป้องกนัความ
เสี�ยงที�ไดร้บัรู้
ในกําไรหรอื

ขาดทุน 

รายการในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ที�รวมความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนั
ความเสี�ยง

สนิทรพัย์ หนี�สนิ

ความเสี�ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง)  
สญัญาซื�อขาย
เงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (บาท : 
ดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา) 
1. เงนิลงทุนในตรา
สารหนี�

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี�สนิ) 
ตราสาร
อนุพนัธ์

xxx xxx กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการ
บญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

2. เงนิลงทุนในตรา
สารทุนที�วดัมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี�สนิ) 
ตราสาร
อนุพนัธ์

xxx xxx กําไร (ขาดทุน) จากการวดั
มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร
ทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รวม xxx xxx xxx xxx xxx

ความเสี�ยงดา้นอตัรา
ดอกเบี�ย
(ตวัอย่าง)  
สญัญาแลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี�ย
1. เงนิลงทุนในตรา
สารหนี�

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี�สนิ) 
ตราสาร
อนุพนัธ์

xxx xxx กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการ
บญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

รวม xxx xxx xxx xxx xxx

ความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ
(ตวัอย่าง)  
สญัญาขายตราสาร
หนี�ล่วงหน้า
1. เงนิลงทุนในตรา
สารหนี�

xxx xxx xxx สนิทรพัย ์
(หนี�สนิ) 
ตราสาร
อนุพนัธ์

xxx xxx กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการ
บญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

รวม xxx xxx xxx xxx xxx

รวมทั �งสิ�น xxx xxx xxx xxx xxx
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* ในกรณีของตราสารอนุพนัธป์ระเภทอตัราดอกเบี�ย ใหห้มายถงึจํานวนที�อา้งองิตามสญัญา ในกรณีของสญัญา equity option ใหห้มายถงึราคาตลาด
ของหุน้ที�อา้งองิ และในกรณีของตราสารอนุพนัธอ์ื�น ๆ ใหห้มายถงึจํานวนเงนิตามสญัญาสาํหรบัดา้นที�บรษิทัประกนัภยัมภีาระตอ้งจ่ายชําระ 

(2) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี�
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง

มลูค่าตามบญัชี

มลูค่าสะสมของการ
เปลี�ยนแปลงในมลูค่า
ตามบญัช ีซึ�งรวมอยู่

ในมลูค่าตามบญัชขีอง
รายการที�มกีารป้องกนั

ความเสี�ยง
รายการในงบแสดงฐานะ
การเงนิที�รวมรายการที�มี
การป้องกนัความเสี�ยง

การ
เปลี�ยนแปลงใน
มลูค่าตามบญัชี
ซึ�งใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้
ความไม่มี

ประสทิธผิลของ
การป้องกนั 
ความเสี�ยง

มลูค่าสะสมของการ
เปลี�ยนแปลงใน

มลูค่าตามบญัชทีี�
คงเหลอือยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ
สาํหรบัรายการที�มี
การป้องกนัความ
เสี�ยงที�ไดห้ยุดปรบั
ผลกําไรขาดทุนจาก
การป้องกนัความ

เสี�ยง

สนิทรพัย์ หนี�สนิ สนิทรพัย์ หนี�สนิ

ความเสี�ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง) 
1. เงนิลงทุนในตรา
สารหนี�

xxx xxx สนิทรพัยท์างการเงนิ – 
ตราสารหนี�

xxx xxx

2. เงนิลงทุนในตรา
สารทุนที�วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื�น
รวม 

xxx

xxx

xxx

xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิที�
กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม 

Xxx

xxx

Xxx

xxx

ความเสี�ยงดา้นอตัรา
ดอกเบี�ย
(ตวัอย่าง) 
1. เงนิลงทุนในตรา
สารหนี�
รวม 

Xxx

xxx

Xxx

xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิ – 
ตราสารหนี�

Xxx

xxx

Xxx

xxx

ความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ
(ตวัอย่าง) 
1. เงนิลงทุนในตรา
สารหนี�
รวม 

Xxx

xxx

Xxx

xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิ –
ตราสารหนี�

Xxx

xxx

Xxx

xxx
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4.2 การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ใหอ้ธบิายโดยย่อถงึกลยุทธ์และวธิกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เกดิขึ�นแต่ละประเภทของบรษิทั

ประกันภัยสําหรับการป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด เครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสี�ยง (hedging
instruments) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (hedged items) วธิีการพิจารณาความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกิจ

ระหว่างเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงเพื�อประเมนิความมปีระสทิธผิล
ของการป้องกันความเสี�ยง วิธีการกําหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี�ยง และแหล่งที�มาของความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง

(1) เครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาและความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง ดงันี�

( หน่วย : บาท )25x1 : 25x0 

ประเภทความเสี�ยง

ระยะเวลาคงเหลือของสญัญา 

3 เดือน

หรือน้อย

กว่า 

มากกว่า 

3 เด ือน ถึง 

1 ปี 

มากกว่า 1 

ปี 

ถึง 5 ปี 

มากกว่า 5 

ปี 

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง) สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย (บาท : เยน)

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx xxx
- อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย (บาท ต่อ 1 เยน) xxx xxx xxx xxx
- อตัราดอกเบี�ยเฉลี�ย % % % %

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย
(ตวัอย่าง) สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx xxx
- อตัราดอกเบี�ยเฉลี�ย % % % %

ความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ
(ตวัอย่าง) สญัญาขายตราสารหนี�ล่วงหน้า

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx xxx
- ราคาเฉลี�ย (บาท) xxx xxx xxx xxx
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( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง

จํานวน

เงนิตาม

สญัญา* 

มลูค่าตามบญัช ี(มลูค่า

ยุตธิรรม) 

รายการในงบ

แสดงฐานะ

การเงนิที�รวม

เครื�องมอืที�ใช้

ป้องกนัความ

เสี�ยง

การ

เปลี�ยนแปล

งในมลูค่า

ยุตธิรรมซึ�ง

ใชเ้ป็น

เกณฑใ์น

การรบัรู้

ความไม่มี

ประสทิธผิล

ของการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง

กําไร

ขาดทุน

จากการ

ป้องกนั

ความ

เสี�ยงที�

ไดร้บัรู้

ในกําไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็

อื�น

ความไม่มี

ประสทิธิ

ผลของการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง

ที�ไดร้บัรูใ้น

กําไรหรอื

ขาดทุน 

รายการใน

งบกําไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็ที�

รวมความ

ไม่มี

ประสทิธผิล

ของการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง

มลูค่าเงนิ

สาํรอง

สาํหรบัการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง

ในกระแส

เงนิสดที�ถูก

ปรบัปรุง

รายการไป

ยงักําไร

หรอื

ขาดทุน 

รายการใน

งบกําไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็ที�

รวมการ

ปรบัปรุง

รายการ 

สนิทรพัย์ หนี�สนิ

ความเสี�ยงดา้นอตัรา

แลกเปลี�ยน

(ตวัอย่าง)  

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัรา

ดอกเบี�ย (บาท : เยน)

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี� xxx xxx xxx สนิทรพัย์

(หนี�สนิ) ตรา

สารอนุพนัธ์

xxx xxx xxx กําไร 

(ขาดทุน) 

สุทธจิาก

การบญัชี

ป้องกนั

ความเสี�ยง

xxx รายไดจ้าก

การลงทุน

สุทธิ

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ความเสี�ยงดา้นอตัรา

ดอกเบี�ย

(ตวัอย่าง)  

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัรา

ดอกเบี�ย

1. เงนิลงทุนในตราสารหนี� xxx xxx xxx สนิทรพัย์

(หนี�สนิ) ตรา

สารอนุพนัธ์

xxx xxx xxx กําไร 

(ขาดทุน) 

สุทธจิาก

การบญัชี

ป้องกนั

ความเสี�ยง

xxx รายไดจ้าก

การลงทุน

สุทธิ

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ

(ตวัอย่าง)  

สญัญาซื�อตราสารหนี�

ล่วงหน้า 

xxx xxx xxx สนิทรพัย์

(หนี�สนิ) ตรา

สารอนุพนัธ์

xxx xxx xxx กําไร 

(ขาดทุน) 

สุทธจิาก

การบญัชี

ป้องกนั

ความเสี�ยง

xxx

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

รวมทั �งสิ�น xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

* ในกรณีของตราสารอนุพนัธป์ระเภทอตัราดอกเบี�ย ใหห้มายถึงจํานวนที�อา้งองิตามสญัญา ในกรณีของสญัญา equity option ใหห้มายถึงราคาตลาดของหุน้ที�อ้างองิ และในกรณี

ของตราสารอนุพนัธอ์ื�น ๆ ใหห้มายถงึจํานวนเงนิตามสญัญาสาํหรบัดา้นที�บรษิทัประกนัภยัมภีาระตอ้งจ่ายชําระ 
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(2) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี�
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง

รายการในงบแสดงฐานะการเงินที�

รวมรายการที�ม ีการป้องกนัความ

เสี�ยง

การ

เปลี�ยนแปลงใน

มูลค่าตามบญัชี

ซึ�งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัร ู้ความ

ไม่ม ีประสิทธิผล

ของการป้องกนั

ความเสี�ยง

มูลค่าเงินสาํรอง

สาํหรบัการ

ป้องกนัความ

เสี�ยงในกระแส

เงินสด

มูลค่าเงินสาํรอง

สาํหรบัการ

ป้องกนัความ

เสี�ยงในกระแส

เงินสดส่วนที�

ไม่ได้ใช้การ

บญัชีป้องกนั

ความเสี�ยงแล้ว

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง) 
1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ – ตราสารหนี� Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย
(ตวัอย่าง) 
1. เงนิลงทุนในตราสารหนี�
รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ – ตราสารหนี� Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

ความเสี�ยงดา้นอื�นๆ 
รายการที�คาดการณ์
รวม 

Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

นอกจากนี� ให้เปิดเผยระยะเวลาที�คาดว่ากระแสเงนิสดของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงจะเกดิขึ�นและมี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุน ตามนโยบายการบรหิารของบรษิัทประกันภัย โดยอาจเปิดเผยในลักษณะการ

บรรยายหรอืแสดงเป็นตารางตามตวัอย่างต่อไปนี�
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

กระแสเงินสด 3 เดือนหรือน้อยกว่า มากกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 

กระแสเงนิสดรบั xxx xxx xxx

กระแสเงนิสดจ่าย xxx xxx xxx

กระแสเงนิสดสุทธิ xxx xxx xxx

4.3 การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

       ใหอ้ธบิายโดยย่อถงึกลยุทธ์และวธิกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เกดิขึ�นแต่ละประเภทของบรษิทั

ประกนัภยัสาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ เครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความ

เสี�ยง (hedging instruments) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (hedged Items) วธิกีารพจิารณาความสมัพนัธ์
เชงิเศรษฐกจิระหว่างเครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงเพื�อประเมนิความมี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง วธิกีารกําหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสี�ยง และแหล่งที�มาของความ
ไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง
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( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง

ระยะเวลาคงเหลอืของสญัญา 

1 ปีหรอืน้อย
กว่า 

มากกว่า 1 ปี 
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า 5 ปี 

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง) สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (บาท : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา)

- จํานวนเงนิตามสญัญา (XXบาท) xxx xxx xxx
- อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย (บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) xxx xxx xxx

( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

ประเภทความ

เสี�ยง

จํานวน

เงนิตาม

สญัญา* 

มลูค่าตามบญัช ี

(มลูค่ายุตธิรรม) 

รายการในงบ

แสดงฐานะ

การเงนิที�รวม

เครื�องมอืที�ใช้

ป้องกนัความ

เสี�ยง

การ

เปลี�ยนแปลง

ในมลูค่า

ยุตธิรรมซึ�งใช้

เป็นเกณฑใ์น

การรบัรูค้วาม

ไม่มี

ประสทิธผิล

ของการ

ป้องกนัความ

เสี�ยง

กําไร

ขาดทุน

จากการ

ป้องกนั

ความ

เสี�ยงที�ได้

รบัรูใ้น

กําไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็

อื�น

ความไม่มี

ประสทิธผิล

ของการ

ป้องกนั

ความเสี�ยงที�

ไดร้บัรูใ้น

กําไรหรอื

ขาดทุน 

รายการในงบ

กําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ที�

รวมความไม่มี

ประสทิธผิล

ของการ

ป้องกนัความ

เสี�ยง

มลูค่าเงนิ

สาํรอง

สาํหรบัการ

ป้องกนัความ

เสี�ยงในเงนิ

ลงทุนสุทธใิน

หน่วยงาน

ต่างประเทศ

ที�ถูก

ปรบัปรุง

รายการไป

ยงักําไรหรอื

ขาดทุน 

รายการใน

งบกําไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็ที�

รวมการ

ปรบัปรุง

รายการ 

สนิทรพัย์ หนี�สนิ

ความเสี�ยงดา้น

อตัราแลกเปลี�ยน

(ตวัอย่าง)  

สญัญา

แลกเปลี�ยน

เงนิตรา

ต่างประเทศและ

อตัราดอกเบี�ย 

(บาท : ดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา) 

xxx xxx xxx สนิทรพัย์

(หนี�สนิ) ตรา

สารอนุพนัธ์

xxx xxx xxx กําไร 

(ขาดทุน) 

สุทธจิากการ

บญัชป้ีองกนั

ความเสี�ยง

xxx (ขึ�นกบั

การแสดง

รายการ

ของกําไร

หรอื

ขาดทุน

จากการ

จําหน่าย

เงนิลงทุน) 

รวมทั �งสิ�น xxx xxx xxx xxx xxx xxx

* ในกรณีของตราสารอนุพนัธป์ระเภทอตัราดอกเบี�ย ใหห้มายถงึจํานวนที�อา้งองิตามสญัญา ในกรณีของสญัญา equity option ใหห้มายถงึราคาตลาดของหุน้ที�อา้งองิ และในกรณี

ของตราสารอนุพนัธอ์ื�น ๆ ใหห้มายถงึจานวนเงนิตามสญัญาสาํหรบัดา้นที�บรษิทัประกนัภยัมภีาระตอ้งจ่ายชําระ 
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(1) รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี�
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

ประเภทความเสี�ยง

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ตามบญัชีซึ�งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัร ู้ความไม่ม ี

ประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี�ยง

มูลค่าเงินสาํรองสาํหรบั

การป้องกนัความเสี�ยงใน

เงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

มูลค่าเงินสาํรองสาํหรบั

การป้องกนัความเสี�ยงใน

เงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ

ส่วนที�ไม่ได้ใช้การบญัชี

ป้องกนัความเสี�ยงแล้ว 

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
(ตวัอย่าง) 
1. เงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
(ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) 

xxx xxx xxx

4.4 การกระทบยอดเงินสาํรองภายใต้ส่วนของเจ้าของ

ใหเ้ปิดเผยการกระทบยอดเงนิสํารองสําหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด และเงนิสาํรอง
สําหรบัการป้องกันความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศภายใต้ส่วนของเจ้าของแยกตาม

ประเภทความเสี�ยง รวมทั �งการวเิคราะห์กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ตามที�กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

ตวัอย่าง 
สาํรองสาํหรบัการป้องกนั

ความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ยอดต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 25xx xxx

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมในส่วนที�มปีระสทิธผิล xxx
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (ตวัอย่าง) xxx
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย (ตวัอย่าง) xxx

การจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (ตวัอย่าง) xxx
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย (ตวัอย่าง) xxx

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง xxx

ยอดสิ�นงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25xx xxx
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กาํไร (ขาดทุน) จากการ 

แปลงค่างบการเงินจากการ 

ดาํเนินงานในต่างประเทศ

ยอดต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 25 xx xxx

การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมในส่วนที�มปีระสทิธผิลของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า xxx
การแปลงค่างบการเงนิของหน่วยงานต่างประเทศ xxx
การจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุน xxx
ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง xxx

ยอดสิ�นงวด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25xx xxx

ต้นทุนการป้องกนัความเสี�ยง

รอตดับญัชี 

ยอดต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 25 xx xxx

ความเคลื�อนไหวของมูลค่าของต้นทุนป้องกนัความเสี�ยงรอตดับญัชี

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสว่นต่างอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ xxx

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสว่นของอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า xxx
การจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุน xxx
ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง xxx

ยอดสิ�นงวด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25xx xxx

*หมายเหตุ: บรษิทัอาจเปิดเผยเกี�ยวกบัการกระทบยอดสํารองที�เกี�ยวขอ้งกบัการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงในหมายเหตุนี�ตามตารางขา้งต้น หรอืหาก
บรษิัทได้เปิดเผยการกระทบยอดในลกัษณะเดียวกนัในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรอืในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้ออื�น 
บรษิทัไม่จําเป็นตอ้งเปิดเผยตารางขา้งตน้ในหมายเหตุขอ้นี�

4.5 การเปิดเผยสาํหรบักาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

ความเสี�ยงด้าน

อตัราแลกเปลี�ยน

ความเสี�ยงด้าน

อตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงด้าน

อื�น ๆ

รวม 

1. การป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม

- ส่วนที�ไม่มปีระสทิธผิล xxx xxx xxx xxx

- ส่วนที�มปีระสทิธผิล xxx xxx xxx xxx

รวม xxx xxx xxx xxx

2. การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด

- ส่วนที�ไม่มปีระสทิธผิล xxx xxx xxx xxx

- ส่วนที�มปีระสทิธผิลสาํหรบัรายการที�มกีาร
ป้องกนัความเสี�ยงเมื�อการป้องกนัความเสี�ยง
สิ�นสุด

xxx xxx xxx xxx

รวม xxx xxx xxx xxx

3. การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธ ิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

- ส่วนที�ไม่มปีระสทิธผิล xxx - - xxx

- ส่วนที�มปีระสทิธผิลสาํหรบัรายการที�มกีาร
ป้องกนัความเสี�ยงเมื�อการป้องกนัความเสี�ยง
สิ�นสุด

xxx - - xxx
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รวม xxx - - xxx

รวมทั �งสิ�น xxx xxx xxx ตรงกบัหน้างบกําไร
ขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

5. การเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงิน

ในกรณีที�บรษิทัประกนัภยัมกีารเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันหรอืรอบ
ระยะเวลารายงานก่อนหน้า บรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัแต่ละเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�

- วนัที�มกีารจดัประเภทรายการใหม่
- รายละเอยีดของการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกจิและคําอธบิายเชงิคุณภาพของผลกระทบที�มี

ต่องบการเงนิของบรษิทัประกนัภยั  
- มลูค่าที�มกีารเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทใหม่ทั �งเขา้และออกในแต่ละประเภท

สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบภายหลงัการจดัประเภทรายการจนกระทั �งตดัรายการออกจากบญัชี

บริษัทประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปนี�สําหรบัสินทรพัย์ที�ถูกเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทออกจาก
ประเภทมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน เพื�อวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรอืมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ สําหรบัรอบ
ระยะเวลารายงานแต่ละรอบภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทจนกระทั �งตดัรายการออกจากบญัชี

- อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิที�พจิารณา ณ วนัที�จดัประเภทรายการใหม่ และ  

- รายไดด้อกเบี�ยที�บรษิทัประกนัภยัรบัรู้

อกีทั �งตั �งแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานประจําปีครั �งล่าสุด หากบรษิทัประกนัภยัมกีารเปลี�ยนแปลงการจดั
ประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิจากประเภทมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นเป็นประเภทราคาทุนตดั

จาํหน่าย หรอืจากประเภทมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนเป็นประเภทดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอืมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น บรษิทัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี�

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และ  
- ผลกําไรหรอืผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากมูลค่ายุตธิรรมที�รบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนหรอืกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากสนิทรพัยท์างการเงนินั �นไม่ถูกเปลี�ยนแปลงการจดั
ประเภท 
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6. ความเสี�ยงของบริษทัประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั

ให้เปิดเผยข้อมูลซึ�งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงนิประเมินลกัษณะและขอบเขตของความเสี�ยงที�เกิดจากสญัญา

ประกนัภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื�องสญัญาประกนัภัย และจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ

สาํหรบัความเสี�ยงจากเครื�องมอืทางการเงนิ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี�สําหรบัความเสี�ยงแต่ละประเภทที�เกดิ
จากเครื�องมอืทางการเงนิ ได้แก่ (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี�ยงและการ

เกดิขึ�นของความเสี�ยง วตัถุประสงค์และนโยบายการบรหิารความเสี�ยง และ (2) ขอ้มูลเชงิปรมิาณ เช่น ฐานะ
เปิดต่อความเสี�ยงที�ม ีณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การกระจุกตวัของความเสี�ยง

โดยข้อมูลของความเสี�ยงแต่ละประเภทต้องครอบคลุมรายการดงัต่อไปนี� ตามที�มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกําหนด

1) ความเสี�ยงดา้นเครดติ

ความเสี�ยงดา้นเครดติ คอื ความเสี�ยงที�คู่สญัญาของเครื�องมอืทางการเงนิฝ่ายหนึ�งจะทําให้
เกิดผลขาดทุนทางการเงนิต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งโดยการที�ไม่สามารถจ่ายชําระภาระ

ผูกพัน ให้เปิดแนวทางการบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านเครดิตสําหรบัเครื�องมือทาง
การเงนิที�ต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดของการด้อยค่าในมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ โดยเปิดเผยแยกตามประเภทของเครื�องมอืทางการเงนิ 
เช่น เงนิให้กู้ยมื (รวมรายการนอกงบดุลที�เกี�ยวขอ้ง) ตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุน

ตดัจําหน่าย ตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น อย่าง
น้อยดงัต่อไปนี� 

ประเภทเครื�องมอืทาง
การเงนิ 

ประเภทเครื�องมอืทาง
การเงนิ 

นโยบายของเครื�องมอืทางการเงนิมคีวามเสี�ยงดา้น
เครดติตํ�า (ถา้มกีารนํามาปฏบิตัใิช)้

นโยบายของความเสี�ยงดา้นเครดติไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัตั �งแต่ การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก เมื�อ
สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวเกนิกําหนดชําระมากกว่า 
30 วนั 

คาํนิยามเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณของการไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึเหตุผลในการ
เลอืกคาํนิยามเหล่านั �น

นโยบายของสนิทรพัยท์างการเงนิว่าเขา้ขา่ยเป็น
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ

นโยบายการตดัจําหน่ายของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึขอ้
บ่งชี�ว่าไม่มกีารไดร้บัคนืที�สมเหตสุมผลที�คาดว่าจะ
เกดิขึ�น และขอ้มลูเกี�ยวกบันโยบายสาํหรบัสนิทรพัยท์าง
การเงนิที�ตดัจําหน่ายแลว้ แต่ยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของบรษิทัประกนัภยั 
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หากผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นถูกวดัมลูค่า
แบบกลุ่ม บรษิทัประกนัภยัจะจดักลุ่มเครื�องมอืเหล่านั �น
อย่างไร 

- นโยบายของการถือปฏิบตัิสําหรบัการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงนิสดตามสญัญาของ
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่อย่างไร

- นโยบายของการจดัประเภทความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิที�มีการ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขขณะที�ค่าเผื�อผลขาดทุนถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนที�เท่ากบัผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ตลอดอายุของเครื�องมอืทางการเงนิหรอืไม่ โดยปรบัปรุงขอบเขตของค่าเผื�อผลขาดทุนให้กลบัสู่สภาพเดมิที�
ถูกวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนที�เท่ากบัผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า 

- นโยบายของการตดิตามมูลค่าของค่าเผื�อผลขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ ว่าเป็นไป
ตามเงื�อนไขตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งจนภายหลงัการวดัมลูค่าใหม่ดว้ยจํานวนที�เท่ากบัผล

ขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุของเครื�องมอืทางการเงนิ
อกีทั �งใหเ้ปิดอธบิายเกี�ยวกบัขอ้มลู สมมตฐิานและเทคนิคการประมาณการที�ถอืปฏบิตัติาม

การดอ้ยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ  โดยเปิดเผยแยกตาม

ประเภทของเครื�องมอืทางการเงนิ เช่น เงนิใหกู้้ยมื (รวมรายการนอกงบดุลที�เกี�ยวขอ้ง) ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า
ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย ตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น อย่างน้อย

ดงัต่อไปนี�

ประเภทเครื�องมอืทางการเงนิ ประเภทเครื�องมอืทางการเงนิ

เกณฑพ์ื�นฐานของขอ้มลูและสมมตฐิานและวธิกีาร
ประมาณการที�ใชใ้นการวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า 

เกณฑพ์ื�นฐานของขอ้มลูและสมมตฐิานและวธิกีาร
ประมาณการที�ใชใ้นการวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุของเครื�องมอืทาง
การเงนิที�มคีวามเสี�ยงเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญันับแต่การ
รบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก 

เกณฑพ์ื�นฐานของขอ้มลูและสมมตฐิานและวธิกีาร
ประมาณการที�ใชใ้นการวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุของเครื�องมอืทาง
การเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ

การใชข้อ้มลูคาดการณ์ในอนาคตในการพจิารณาผล
ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นอย่างไร ซึ�งรวมถงึ
การใชข้อ้มลูทางเศรษฐศาสตรม์หภาค 

ตวัอย่าง: 

- ปัจจยัที�ใชใ้นการทํา forward
looking
- ความสมัพนัธข์อง forward looking 
กบัขอ้มลูในอดตี 
- จํานวนสถานการณ์ ที�ใช ้และค่า
ของแต่ละปัจจยั 

การเปลี�ยนแปลงในวธิกีารประมาณการหรอืสมมตฐิานที�มี
นัยสาํคญัที�เกดิขึ�นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ
เหตุผลในการเปลี�ยนแปลง ดงักล่าว (ถา้ม)ี 
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อกีทั �งให้เปิดเผยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรบัเครื�องมอืทางการเงนิที�อยู่ใน

ขอบเขตของขอ้กําหนดเรื�องการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทาง
การเงนิ โดยเปิดเผยแยกตามประเภทของเครื�องมอืทางการเงนิ เช่น เงนิให้กู้ยมื (รวมรายการนอกงบดุลที�

เกี�ยวขอ้ง) ตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

ค่าเผื�อผล

ขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

ของสินทรพัย์

ทางการเงินที�

ไม่ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

(12-mth ECL)

ค่าเผื�อผล

ขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

ของสินทรพัย์

ทางการเงินที�

ม ีการเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

(Lifetime

ECL-not

credit

impaired)

ค่าเผื�อผล

ขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

ของสินทรพัย์

ทางการเงินที�

มีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

(Lifetime

ECL-credit

impaired)

ค่าเผื�อผล

ขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

ของสินทรพัย์

ทางการเงินที�

มีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

เมื�อเริ�มแรกที�

ซื�อหรือได้มา

(Lifetime

ECL-

purchased or

originated

credit

impaired)

รวม 

(ประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ) 
ยอดตน้งวด xxx xxx xxx xxx xxx
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการเปลี�ยน
การจดัชั �น

xxx xxx xxx xxx xxx

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดั
มลูค่าค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่

xxx xxx xxx xxx xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอื
ไดม้า 

xxx xxx xxx xxx xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ
ออกจากบญัชี

xxx xxx xxx xxx xxx

ส่วนที�ตดัจําหน่ายจากบญัชี xxx xxx xxx xxx xxx
ส่วนที�ไดร้บัคนื xxx xxx xxx xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx xxx
ยอดปลายงวด xxx xxx xxx xxx xxx
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( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

ประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิที�ใชว้ธิกีารคาํนวณค่าเผื�อผล
ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นอย่างง่าย 

เช่น ลูกหนี�การคา้ เช่น สนิทรพัยต์ามสญัญา อื�นๆ รวม 

ยอดตน้งวด xxx xxx xxx xxx
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดั
มลูค่าค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่

xxx xxx xxx xxx

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืไดม้า xxx xxx xxx xxx
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ
ออกจากบญัชี

xxx xxx xxx xxx

ส่วนที�ตดัจําหน่ายจากบญัชี xxx xxx xxx xxx
ส่วนที�ไดร้บัคนื xxx xxx xxx xxx
อื�น ๆ xxx xxx xxx xxx
ยอดปลายงวด xxx xxx xxx xxx

ในระหว่างงวด บรษิทัประกนัภยัมมีูลค่ารวมของผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นที�ไม่ได้คดิลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนั ณ การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกสําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อเริ�มแรกที�
ซื�อหรอืไดม้าจาํนวน XXX บาท 

นอกจากนี� บรษิัทประกันภัยต้องอธิบายการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัของมูลค่าตามบัญชีของ

เครื�องมอืทางการเงนิในระหว่างงวดที�มตี่อการเปลี�ยนแปลงของค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิขึ�น ดงันี�
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( หน่วย : บาท ) 
25x1 : 25x0

เครื�องมือทางการเงิน

คาํอธิบายของการ

เปลี�ยนแปลงที�ม ีนัยสาํคญัของ

มูลค่าตามบญัชี 

การเปลี�ยนแปลงของค่าเผื�อผลขาดทุนที�เพิ�มขึ�น (ลดลง)

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

(12-mth ECL)

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

(Lifetime ECL-not

credit impaired)

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ม ีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิต

(Lifetime ECL-

credit impaired)

(ตวัอย่าง) 
เงนิใหกู้ย้มืที�วดัมลูค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจําหน่าย 

พอรต์สนิเชื�อบุคคลลดลง 500 
ลา้นบาท 

xxx xxx xxx

( หน่วย : บาท ) 

สินทรพัยท์างการเงินที�ม ีการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญาซึ�งไม่ทาํให้เกิดการตดัรายการออก

จากบญัชีในระหว่างปี 

ราคาทุนตดัจําหน่ายก่อนการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสนิทรพัยท์างการเงนิ ซึ�งกระแสเงนิสดตามสญัญาได้
เปลี�ยนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาการรายงาน 

กําไร/ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสนิทรพัยท์างการเงนินั �น

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคมของสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขซึ�งค่าเผื�อผลขาดทุน
ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นถูกเปลี�ยนระหว่างงวดสิ�นสุดเพื�อไปเป็นมลูคา่เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะ
เกดิขึ�นในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า 

อกีทั �งให้เปิดจํานวนเงนิซึ�งเป็นตวัแทนที�ดทีี�สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงด้านเครดติของ

เครื�องมอืทางการเงนิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ตอ้งคาํนึงถงึหลกัประกนัที�มอียู่หรอืการดาเนินการ
ใดๆ เพื�อเพิ�มความน่าเชื�อถอื (เช่น สญัญาที�ยนิยอมให้หกักลบลบหนี�ระหว่างกนั ซึ�งไม่เขา้เงื�อนไขของการหกั

กลบตามที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ)
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( หน่วย : บาท ) 

25X1 25X0

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารหนี�
- สนิทรพัยท์างการเงนิตราสารทุน 
- สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์
- เงนิใหกู้ย้มื 
- อื�นๆ
รวม xxx xxx
ภาระผกูพนัของการใหส้นิเชื�อ
รวมฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติ xxx xxx

- รายละเอยีดของลกัษณะและคุณภาพของหลกัประกนัที�บรษิทัประกนัภยัถอืไว้
- คาํอธบิายของการเปลี�ยนแปลงที�มนียัสาํคญัในคุณภาพของหลกัประกนัหรอืการดําเนินการใดๆ 

เพื�อเพิ�มความน่าเชื�อถือที�เป็นผลมาจากการเสื�อมค่าหรือการเปลี�ยนแปลงในนโยบาย
หลกัประกนัของบรษิทัประกนัภยัในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

- ขอ้มูลเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิที�บรษิทัประกนัภยัไม่ไดร้บัรูค้่าเผื�อผลขาดทุน เนื�องจากมี
หลกัประกนั 

สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วนัที�รายงาน ให้เปิดเผยข้อมูลเชิง

ปรมิาณเกี�ยวกบัหลกัประกนัที�บรษิทัประกนัภยัถอืไวเ้พื�อเป็นประกนัและการดําเนินการใดๆ เพื�อเพิ�ม
ความน่าเชื�อถอื (เช่น มูลค่าหลกัประกนัและการดําเนินการใดๆ เพื�อเพิ�มความน่าเชื�อถอืที�จะลดความ

เสี�ยงดา้นเครดติ) และบรษิทัประกนัภยัต้องเปิดเผยยอดคงค้างตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิที�

ถูกตดัจาํหน่ายระหว่างรอบระยะเวลารายงานและยงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุม 

ในกรณีที�บรษิทัประกนัภยัได้รบัสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืสนิทรพัยท์ี�ไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิใน
ระหว่างงวด เพื�อเป็นหลกัประกนัหรอืใช้ดําเนินการเพิ�มความน่าเชื�อถือ (เช่น การคํ�าประกัน) และ

สนิทรพัยด์งักล่าวเขา้เงื�อนไขการรบัรูร้ายการตามที�กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชหีรอืมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัอื�น บรษิทัประกนัภยัต้องเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัสนิทรพัยท์ี�บรษิทัประกนัภยัถอื

ไว ้ณ วนัที�รายงานดงัต่อไปนี�

- ลกัษณะและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และ 

- นโยบายของบรษิทัประกนัภยัในการจาํหน่ายหรอืการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์หากสนิทรพัย์
เหล่านั �นไม่สามารถจะเปลี�ยนเป็นเงนิสดไดท้นัที



Draf
t

24

อกีทั �งให้เปิดเผยมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิและฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดติ

ของเงินให้สินเชื�อและสัญญาคํ�าประกันทางการเงิน โดยแยกตามระดับการประเมินความเสี�ยงด้าน

เครดติ 
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

สําหรบัลูกหนี�การคา้ สนิทรพัยต์ามสญัญา หรอื ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าที�ใช้วธิกีารค่าเผื�อผลขาดทุน

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นอย่างง่ายใหเ้ปิดเผยจํานวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิและ
ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติ ณ วนัที�ในงบการเงนิ

ค่าเผื�อผลขาดทุนทางเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ของสินทรพัยท์างการเงินที�ไม่ม ีการเพิ�มขึ�น

อย่างมีนัยสาํคญัของความเสี�ยงด้านเครดิต

(12-mth ECL)

ค่าเผื�อผล

ขาดทุน

ทางเครดิต

ที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นของ

สินทรพัย์

ทาง

การเงินที�ม ี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญั

ของความ

เสี�ยงด้าน

เครดิต

(Lifetime

ECL-not

credit

impaired)

ค่าเผื�อผล

ขาดทุน

ทางเครดิต

ที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นของ

สินทรพัย์

ทาง

การเงินที�ม ี

การด้อย

ค่าด้าน

เครดิต

(Lifetime

ECL-credit

impaired)

ค่าเผื�อผล

ขาดทุนทาง

เครดิตที�

คาดว่าจะ

เกิดขึ�นของ

สินทรพัย์

ทางการเงิน

ที�ม ีการด้อย

ค่าด้าน

เครดิตเมื�อ

เริ�มแรกที�

ซื�อหรือ

ได้มา 

(Lifetime

ECL-

purchased

or

originated

credit

impaired)

รวม 

(ประเภทสนิทรพัยท์าง

การเงนิ)

xxx xxx xxx xxx xxx

(ประเภทสนิทรพัยท์าง
การเงนิ)

xxx xxx xxx xxx xxx

(ประเภทสนิทรพัยท์าง
การเงนิ)

xxx xxx xxx xxx xxx

(ประเภทสนิทรพัยท์าง
การเงนิ)

xxx xxx xxx xxx xxx
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2) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสี�ยงที�บรษิทัประกนัภยัจะเผชญิกบัความยากลําบากใน
การชําระคืนภาระผูกพนัที�เกี�ยวข้องกับหนี�สนิทางการเงนิ ซึ�งต้องจ่ายชําระด้วยเงนิสดหรอื

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น
- รายละเอียดการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องที�เกี�ยวข้องตามมุมมองของบริษัท

ประกนัภยั 
( หน่วย : บาท ) 

25x1 : 25x0

จํานวนกระแสเงนิสดไหลออก
เมื�อครบกําหนดอายุสญัญา 

ระยะเวลาครบ
กําหนดไม่เกนิ 1 

เดอืน 

ระยะเวลาครบ
กําหนดมากกว่า 1 
เดอืนแต่ไม่เกนิ 3 

เดอืน 

ระยะเวลาครบ
กําหนดมากกว่า 3 
เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี 

ระยะเวลาครบ
กําหนดมากกว่า 1 ปี

แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

ระยะเวลาครบ
กําหนดมากกว่า  5 

ปี 

ประเภทหนี�สนิทางการเงนิ

ประเภทหนี�สนิทางการเงนิ

ประเภทหนี�สนิทางการเงนิ

หนี�สนิทางการเงนิที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์

3) ความเสี�ยงดา้นตลาด
ความเสี�ยงด้านตลาด ความเสี�ยงที�มูลค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตของเครื�องมอื

ทางการเงนิจะมคีวามผนัผวนอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี�ยงดา้น
ตลาดประกอบดว้ยความเสี�ยง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี�ยงดา้นสกุลเงนิ ความเสี�ยงดา้นอตัรา

ดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคาอื�น

สําหรบับรษิทัที�ไม่ไดใ้ชว้ธิี Value-At-Risk ซึ�งสะท้อนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง
(เช่น อตัราดอกเบี�ยและอตัราแลกเปลี�ยน) และใช้ผลของการวเิคราะห์ดงักล่าวในการบรหิารความเสี�ยงทาง

การเงนิ ใหบ้รษิทัเปิดเผยรายความเสี�ยงดงัต่อไปนี�
- การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (sensitivity analysis) สําหรบัความเสี�ยงดา้นตลาดแต่ละประเภทที�บรษิทั

ประกนัภยัเผชญิอยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถงึผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของ
ตวัแปรที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงด้านตลาดที�มีต่อกําไรหรอืขาดทุนและส่วนของเจ้าของของบรษิัท

ประกนัภยั ซึ�งมคีวามเป็นไปไดท้ี�จะเกดิขึ�น ณ วนัดงักล่าว  
- วธิกีารและสมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว และ  

- การเปลี�ยนแปลงวธิกีารและสมมตฐิานที�ใช้ในการวเิคราะห์ความอ่อนไหวจากงวดก่อน รวมถงึเหตุผล
ของการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

หากบรษิทัประกนัภยัมกีารทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ไดแ้ก่ วธิี Value-At-Risk ซึ�งสะทอ้นถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง (เช่น อตัราดอกเบี�ยและอตัราแลกเปลี�ยน) และใชผ้ลของการวเิคราะห์

ดงักล่าวในการบรหิารความเสี�ยงทางการเงนิ บรษิทัประกนัภยัสามารถใชก้ารวเิคราะห์ความอ่อนไหวดงักล่าว
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี�
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- คําอธบิายวธิทีี�ใช้ในการทําการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) รวมทั �งตวัแปรหลกัและ

สมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัทาํขอ้มลู และ  
- คาํอธบิายวตัถุประสงคข์องวธิทีี�ใชแ้ละขอ้จาํกดัที�อาจทําใหข้อ้มูลไม่สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

และหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้ง

7. สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เกิดจากสญัญา (contract assets)

หมายถงึ สทิธทิี�กจิการจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสนิคา้หรอืบรกิารนอกเหนือจากดา้น
การประกนัภยัซึ�งกจิการไดโ้อนใหก้บัลูกคา้แลว้ โดยสทิธดิงักล่าวจะเกดิขึ�นตามเงื�อนไขบางประการที�ไม่ใช่เรื�อง

ของระยะเวลาที�ผ่านไป (ตวัอย่างเช่น ผลการปฏิบตังิานของกจิการในอนาคต) รวมถงึสนิทรพัย์ที�รบัรูม้าจาก
ต้นทุนที�ทําให้ได้มาซึ�งสัญญาหรอืต้นทุนในการทําให้แล้วเสร็จตามสญัญาที�ทํากับลูกค้า ตามที�กําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

หนี�สินที�เกิดจากสญัญา (contract liability)

หมายถงึ ภาระผูกพนัของกจิการในการโอนสนิคา้หรอืบรกิารนอกเหนือจากดา้นประกนัภยัใหก้บัลูกค้า 
ซึ�งกิจการได้รบั (หรอืมสีทิธิเรยีกรบั) ค่าตอบแทนจากลูกค้าแล้วตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิที�เกี�ยวขอ้ง

การเปิดเผยนโยบายบญัชี
ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรบัรูแ้ละวดัมลูค่า วธิกีารตดัจาํหน่าย ของสนิทรพัยแ์ละหนี�ที�เกดิจากสญัญา 

การเปิดเผยสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

25X1
(บาท) 

25X0
(บาท) 

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาการใหบ้รกิาร XXX XXX
สนิทรพัยท์ี�รบัรูม้าจากตน้ทุนที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งสญัญา XXX XXX
สนิทรพัยท์ี�รบัรูม้าจากตน้ทุนในการทาํใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ XXX XXX
(หกั) ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (XXX) (XXX)
รวมสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา-สุทธิ XXX XXX

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาการใหบ้รกิาร XXX XXX
หนี�สนิที�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาการใหบ้รกิาร XXX XXX
รวมหนี�สนิที�เกดิจากสญัญา XXX XXX
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25X1 25X0

สนิทรพัยท์ี�รบัรูม้า

จากตน้ทุนที�ทําให้

ไดม้าซึ�งสญัญา

สนิทรพัยท์ี�รบัรู้

มาจากตน้ทุนใน

การทําใหแ้ลว้

เสรจ็ตามสญัญา

ที�ทํากบัลูกคา้

สนิทรพัยท์ี�รบัรูม้า

จากตน้ทุนที�ทําให้

ไดม้าซึ�งสญัญา

สนิทรพัยท์ี�รบัรู้

มาจากตน้ทุนใน

การทําใหแ้ลว้

เสรจ็ตามสญัญา

ที�ทํากบัลูกคา้ 

ยอดตน้งวด

สนิทรพัยท์ี�รบัรูเ้พิ�มในงวด

จํานวนที�ตดัจําหน่ายในงวด

(หกั) ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นที�

รบัรูใ้นงวด

รวม

25X1 25X0

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญา

การใหบ้รกิาร..... 

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญา

การใหบ้รกิาร..... 

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญา

การใหบ้รกิาร..... 

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญา

การใหบ้รกิาร..... 

ยอดตน้งวด

หนี�สนิที�รบัรูเ้พิ�มในงวดจาก......(อธบิาย

ลกัษณะรายการ)........

รายไดท้ี�รบัรูใ้นงวดซึ�งไดเ้คยรวมอยู่ใน

ยอดยกมาตน้งวด

การปรบัปรุงจากการเปลี�ยนแปลง

ประมาณการ......(อธบิายลกัษณะ

รายการ)........

รวม

ใหแ้สดงประเภทและรายละเอยีดของรายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ อย่างน้อย ดงันี�
25X1

การใหบ้รกิารดา้น ..... การใหบ้รกิารดา้น ..... อื�นๆ รวม 

จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้

รบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง

รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง

รวมรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้

25X0

การใหบ้รกิารดา้น ..... การใหบ้รกิารดา้น ..... อื�นๆ รวม 

จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้

รบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง

รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง

รวมรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้




