ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิ จประกันชีวิต

คำอธิบำยควำมหมำยของรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จนี้เป็นเพียง
แนวทำงในกำรแสดงรำยกำรตำมแบบงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจประกันชีวติ เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ประกันชีวติ ยังคงต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดในกำรแสดงรำยกำร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
นอกจำกนี้กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน ให้พจิ ำรณำเนื้อหำเชิงเศรษฐกิจมำกกว่ำรูปแบบทำง
กฎหมำย เช่น หุน้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ให้สทิ ธิบริษทั ประกันชีวติ ทีอ่ อกหุน้ ในกำรบังคับไถ่ถอนด้วยจำนวนเงินทีแ่ น่นอน
หรือทีส่ ำมำรถทรำบได้ ณ วันทีก่ ำหนดไว้หรือวันทีท่ รำบได้ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในกำร
เรียกร้องให้บริษทั ประกันชีวติ ไถ่ถอนหุน้ ในหรือหลังวันทีท่ ก่ี ำหนดไว้ดว้ ยจำนวนเงินทีแ่ น่นอนหรือทีส่ ำมำรถ
ทรำบได้ หุน้ บุรมิ สิทธินนั ้ ต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรแสดงรำยกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน อำจแสดงเป็ นหน่วยของหลักพัน หลักหมืน่ หลักแสน
หรือหลักล้ำนได้ตำมควำมเหมำะสม และให้ระบุหน่วยของหลักทีใ่ ช้ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนัน้ ๆ ด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
1. เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด (cash and cash equivalent)
เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท เช่น
1.1 ธนบัตรและเหรียญกษำปณ์ทบ่ี ริษทั มีอยู่ รวมทัง้ เงินสดย่อย ธนำณัติ ตั ๋วแลกเงินไปรษณีย์
1.2 เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวันและออมทรัพย์ ใบรับฝำก และบัตรเงินฝำก ทัง้ นี้ไม่รวมเงินฝำก
ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมือ่ สิน้ ระยะเวลำ (เงินฝำกประจำ) และบัตรเงินฝำกทีอ่ อกโดยธนำคำรพำณิชย์และ
สถำบันกำรเงินอื่น ทีไ่ ด้แสดงไว้ภำยใต้รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
1.3 เช็คทีถ่ งึ กำหนดชำระแต่ยงั มิได้นำฝำก เช็คเดินทำง ดรำฟท์ของธนำคำร
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภำพคล่องสูง ซึง่ พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นเงินสด
ในจำนวนทีท่ รำบได้และมีควำมเสีย่ งต่อกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำน้อย หรือไม่มนี ยั สำคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตำมที่
กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแสดงสุทธิจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะ
เกิดขึน้ (ถ้ำมี)
2. เบีย้ ประกันภัยค้างรับ (premium receivable)
หมำยถึง เบีย้ ประกันภัยค้ำงรับจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง ซึง่ ยังมิได้รบั ชำระจำกผูเ้ อำประกันภัย
หรือตัวแทนประกันชีวติ หรือนำยหน้ำประกันชีวติ
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3. รายได้จากการลงทุนค้างรับ (accrued investment income)
หมำยถึง ดอกเบีย้ และเงินปนั ผลค้ำงรับจำกสถำบันกำรเงิน จำกเงินลงทุนในเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
รวมทัง้ ดอกเบีย้ และผลประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ กิดจำกกำรประกอบธุรกรรมลงทุนค้ำงรับ เช่น ค่ำเช่ำค้ำงรับจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เป็นต้น และแสดงสุทธิจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ (ถ้ำมี) โดย
ไม่รวมถึงรำยได้ดอกเบีย้ จำกเงินให้กยู้ มื
4. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (reinsurance assets)
หมำยถึง สิทธิตำมสัญญำสุทธิ (net contractual rights) ของผูเ้ อำประกันภัยต่อภำยใต้สญ
ั ญำ
ประกันภัยต่อ ได้แก่ สำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจำกบริษทั ประกันภัยต่อซึง่ ได้จำกกำรคำนวณสำรอง
สำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว และสำรองสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสัน้
5. ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ (amount due from reinsurance)
หมำยถึง
5.1 เงินค้ำงรับจำกบริษทั ประกันภัยต่ออันเกิดจำกกำรเอำประกันภัยต่อทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
ซึง่ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อ ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงรับ และรำยกำรค้ำงรับอื่นๆ จำกบริษทั ประกันภัยต่อ
5.2 เงินทีบ่ ริษทั วำงไว้จำกกำรเอำประกันภัยต่อ
6. สิ นทรัพย์ทางการเงิ นตราสารหนี้ (debt instruments – financial assets)
หมำยถึง สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ ูกจัดประเภทเป็นตรำสำรหนี้ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่รวมถึงเงินให้กยู้ มื ทัง้ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ประกัน
ชีวติ หรือทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์แล้วแต่มสี ญ
ั ญำซือ้ คืน รวมทัง้ เงินลงทุนในลูกหนี้ทร่ี บั โอนมำทีเ่ ข้ำข่ำยเป็ นกำรขำยที่
แท้จริงตำมหลักกำรบัญชี (True sale) และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยมื ทีม่ อี นุพนั ธ์แฝง โดยแสดงมูลค่ำสุทธิ
หลังจำกบวกหรือหักค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของเงินลงทุน
ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรวมถึงสินทรัพย์
ทำงกำรเงินตรำสำรหนี้ทก่ี ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ตรำสำรหนี้ (debt securities) ประกอบด้วย
6.1 หลักทรัพย์รฐั บำลและรัฐวิสำหกิจ (government and state enterprise securities)
หมำยถึง ตั ๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตรำสำรอื่นทีอ่ อกโดยรัฐบำลไทย องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิน่ และจังหวัด หุน้ กู้ พันธบัตรหรือตรำสำรอื่นทีอ่ งค์กำรของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมำย
เฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
6.2 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน (private enterprises debt securities)
หมำยถึง หุน้ กู้ ตั ๋วแลกเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เอกชนทีม่ ลี กั ษณะเป็นกำรระดมทุน ตั ๋วแลกเงินทีอ่ อก
โดยธุรกิจอื่นทีม่ ลี กั ษณะเป็นกำรระดมทุนและคล้ำยหุน้ กู้ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และตรำสำรแห่งหนี้อ่นื ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็นกำรระดมทุนและคล้ำยหุน้ กูต้ ำมข้อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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6.3 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ (foreign debt securities)
หมำยถึง ตรำสำรทีอ่ อกหรือค้ำประกัน โดยรัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรหรือหน่ วยงำนของรัฐบำล
ต่ำงประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ และให้หมำยรวมถึงตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ แต่ออกจำหน่ำยในประเทศไทยด้วย
6.4 เงินฝำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน (deposit at banks or financial institutions)
หมำยถึง เงินฝำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน รวมทัง้ ใบรับฝำกเงินและบัตรเงินฝำกทีอ่ อกโดย
ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินอื่น ทีม่ รี ะยะเวลำครบกำหนดเกินสำมเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้มำ
6.5 เงินลงทุนในเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีม่ อี นุพนั ธ์แฝง (investments in structured note)
หมำยถึง กำรลงทุนในเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีป่ ระกอบไปด้วย
1) สัญญำหลักซึง่ ไม่จดั เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์ (non-derivative host contract) และ
2) อนุพนั ธ์แฝง (embedded derivatives) ซึง่ ทำให้ผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว
เปลีย่ นแปลงไปตำมกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบีย้ อัตรำแลกเปลีย่ น รำคำของกลุ่มหุน้ รำคำของสินค้ำโภค
ภัณฑ์ ดัชนีของรำคำหรืออัตรำใดๆ ควำมเสีย่ งทำงด้ำนเครดิต และดัชนีทำงด้ำนเครดิต ฯลฯ
ตัวอย่ำงของเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีม่ อี นุ พนั ธ์แฝง เช่น ธุรกรรม equity linked note ธุรกรรม
credit linked note หรือ credit linked deposit ธุรกรรม inverse floater notes ธุรกรรม range accrual notes
ธุรกรรม puttable bond และ convertible bond
6.6 ตรำสำรหนี้อ่นื (other debt securities)
หมำยถึง ตรำสำรหนี้และเงินลงทุนในกองทุนทีถ่ ูกจัดประเภทเป็นตรำสำรหนี้ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ อิ ำจแสดงไว้ในรำยกำรทีก่ ล่ำวข้ำงต้น
7. สิ นทรัพย์ทางการเงิ นตราสารทุน (equity instruments – financial assets)
หมำยถึง สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ ูกจัดประเภทเป็นตรำสำรทุน ยกเว้นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น หุน้ ทุน)
ตรำสำรทุน (equity securities) ประกอบด้วย
7.1 ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด (marketable equity securities)
หมำยถึง หลักทรัพย์ทม่ี กี ำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยคล่องทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
7.2 ตรำสำรทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด (non-marketable equity securities)
หมำยถึง หลักทรัพย์ทไ่ี ม่มกี ำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยคล่องทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
7.3 หลักทรัพย์อ่นื (other equity securities)
หมำยถึง หลักทรัพย์ทม่ี อิ ำจแสดงไว้ในรำยกำรทีก่ ล่ำวข้ำงต้น
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8. สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ (derivative assets)
หมำยถึง มูลค่ำยุตธิ รรม หรือส่วนปรับมูลค่ำทีม่ ผี ลเป็นกำไรของตรำสำรอนุพนั ธ์ รวมถึงอนุพนั ธ์แฝงที่
แยกออกจำกสัญญำหลักทีเ่ กิดจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม (Mark to market)
ตรำสำรอนุพนั ธ์ (derivative financial instruments)
หมำยถึง เครือ่ งมือทำงกำรเงิน หรือสัญญำอื่น ทีม่ ลี กั ษณะทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มูลค่ำของตรำสำรดังกล่ำวจะผันแปรไปตำมอัตรำดอกเบีย้ รำคำของเครื่องมือทำงกำรเงิน
รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อัตรำแลกเปลีย่ น ดัชนีรำคำหรือดัชนีอตั รำ อันดับควำมน่ ำเชื่อถือหรือดัชนีควำม
น่ำเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นใด
2. ไม่มกี ำรจ่ำยเงินลงทุนสุทธิเมือ่ เริม่ แรก หรือจ่ำยด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับสัญญำ
ประเภทอื่น ซึง่ มีกำรตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปจั จัยตลำด และ
3. กำรรับหรือจ่ำยชำระจะกระทำในอนำคต
ตัวอย่ำงของตรำสำรอนุพนั ธ์ เช่น สัญญำ forward future swap option และ hybrid derivatives
อื่นๆ
9. เงิ นให้ ก้ยู ืมและดอกเบีย้ ค้างรับ (loan and accrued interest receivable)
หมำยถึง เงินให้กยู้ มื ทุกประเภทแก่ลกู หนี้ เงินให้กยู้ มื ทีม่ กี รมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน รวมทัง้
ลูกหนี้ให้เช่ำซือ้ รถ และลูกหนี้ให้เช่ำทรัพย์สนิ แบบลิสซิง่ รวมถึงดอกเบีย้ ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถงึ
กำหนดชำระตำมวิธอี ตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของเงินให้กู้ยมื ดังกล่ำว หักรำยได้รอตัดบัญชี และค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยรวมถึงเงินให้กยู้ มื ทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
10. ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (allowance for expected credit loss)
หมำยถึง จำนวนเงินทีก่ นั ไว้สำหรับส่วนทีค่ ำดว่ำจะไม่ได้รบั จำกเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ตำมสัญญำ รวมทัง้ ภำระผูกพันทีจ่ ะให้สนิ เชื่อและสัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน
ซึง่ ประกอบด้วยส่วนทีค่ ำดว่ำจะไม่ได้รบั ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ (12-month expected credit loss) และส่วนที่
คำดว่ำจะไม่ได้รบั ตลอดอำยุของเครื่องมือทำงกำรเงิน (lifetime expected credit loss) ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
11. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และการร่วมค้า (investment in subsidiaries, associate and
joint ventures)
หมำยถึง เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกำรร่วมค้ำ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้บริษทั แสดงรำยกำรเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกำรร่วมค้ำเป็นมูลค่ำ
สุทธิหลังจำกหักด้วยบัญชีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำแล้ว
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12. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (investment property)
หมำยถึง อสังหำริมทรัพย์ (ทีด่ นิ หรืออำคำร หรือส่วนควบอำคำร หรือทัง้ ทีด่ นิ และอำคำร) ทีถ่ อื ครอง
โดยเจ้ำของหรือโดยผูเ้ ช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิม่ ขึน้
ของมูลค่ำสินทรัพย์ หรือทัง้ สองอย่ำง ทัง้ นี้ไม่ได้มไี ว้เพื่อ
1) ใช้ในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำนของกิจกำร
2) ขำยตำมปกติธุรกิจ
13. สิ นทรัพย์ลงทุนที่ผ้เู อาประกันภัยรับความเสี่ยง (assets held to cover linked liabilities)
หมำยถึง สินทรัพย์ลงทุนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทีผ่ เู้ อำประกันภัยรับควำมเสีย่ งในกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำของสินทรัพย์ลงทุนดังกล่ำว เช่น กรมธรรม์ประเภทยูนิตลิงค์ เป็นต้น
14. ทรัพย์สินรอการขาย (properties foreclosed)
หมำยถึง
1) ทรัพย์สนิ ทีต่ กเป็นของบริษทั ประกันชีวติ เนื่องจำกกำรชำระหนี้ หรือเนื่องจำกกำรทีบ่ ริษทั ประกัน
ชีวติ ได้ซอ้ื ทรัพย์สนิ ทีจ่ ำนองไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ นัน้ จำกกำรขำยทอดตลำดโดยคำสังศำลหรื
่
อเจ้ำพนักงำน
พิทกั ษ์ทรัพย์ รวมทัง้ กำรเข้ำครอบครองทรัพย์สนิ จำกกำรให้เช่ำกำรเงินหรือกำรให้เช่ำซือ้
2) ทีด่ นิ อำคำรและทรัพย์สนิ อื่น เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงำนซึง่ มิได้ใช้เพื่อกำรดังกล่ำวแล้วที่
เข้ำเงือ่ นไขสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิกตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (property plant and equipment)
หมำยถึง
1) ทีด่ นิ อำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั
หรือเพื่อสวัสดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั
2) อุปกรณ์ เครือ่ งใช้สำนักงำน เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และยำนพำหนะต่ำงๆ
3) ทีด่ นิ อำคำร และทรัพย์สนิ อื่น ทีเ่ ลิกใช้เพื่อกำรดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงำน โดยสินทรัพย์
ดังกล่ำวทีไ่ ม่เข้ำเงือ่ นไขสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิกตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
16. ค่าความนิ ยม (goodwill)
หมำยถึง ค่ำควำมนิยมตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (other Intangible assets)
หมำยถึง สินทรัพย์ทไ่ี ม่เป็นตัวเงินทีส่ ำมำรถระบุได้ และไม่มกี ำยภำพตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกค่ำควำมนิยมตำมรำยกำรที่ 12 เช่น สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจำกกำรรวมธุรกิจหรือ
กลุ่มสัญญำประกันภัย ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร สัมปทำน เป็ นต้น
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18. สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี (deferred tax asset)
หมำยถึง จำนวนภำษีเงินได้ทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ คำดว่ำจะได้รบั คืนในอนำคตซึง่ เกิดจำก
1)
ผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ใ่ ช้หกั ภำษี
2)
ขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ยกไป
3)
เครดิตภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ยกไป
ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
19. สิ นทรัพย์อื่น (other assets)
หมำยถึง สินทรัพย์นอกจำกทีก่ ำหนดให้แสดงไว้ในรำยกำรที่ 1 ถึง 18 ทัง้ นี้ หำกรำยกำรใดมี
สำระสำคัญให้แยกแสดงออกมำต่ำงหำก
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
20. เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืม (bank overdrafts and borrowings)
หมำยถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรกูย้ มื จำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินอื่น
รวมทัง้ กำรขำยหรือขำยช่วงลดตั ๋วเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน รวมถึงหนี้สนิ ตำมธุรกรรมซือ้ หรือขำย
หลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญำขำยหรือซือ้ คืน (repo)
21. หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (insurance liabilities)
หมำยถึง หนี้สนิ และภำระผูกพันทีบ่ ริษทั มีต่อผูเ้ อำประกันภัยอันเกิดจำกสัญญำประกันภัย (insurance
contract) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
21.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว (long-term technical reserves)
หมำยถึง สำรองสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว อันเป็นภำระผูกพันทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ มีต่อผู้
เอำประกันภัย
สัญญำประกันภัยระยะยำว หมำยควำมว่ำ สัญญำประกันภัยทีม่ รี ะยะเวลำของสัญญำเกินกว่ำ
1 ปี หรือมีกำรรับรองกำรต่ออำยุอตั โนมัติ ซึง่ บริษทั ไม่สำมำรถบอกเลิกสัญญำและไม่สำมำรถปรับเพิม่ หรือลด
เบีย้ ประกันภัย รวมถึงเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอำยุสญ
ั ญำ ทัง้ นี้ คำนิยำมให้เป็นไปตำมประกำศว่ำ
ด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ
21.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสัน้ (short-term technical reserves)
หมำยถึง สำรองสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสัน้ อันเป็นภำระผูกพันทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ มีต่อ
ผูเ้ อำประกันภัย
สัญญำประกันภัยระยะสัน้ หมำยควำมว่ำ สัญญำประกันภัยทีไ่ ม่มลี กั ษณะหรือเงือ่ นไข
เช่นเดียวกับสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ทัง้ นี้ คำนิยำมให้เป็ นไปตำมประกำศว่ำด้วยกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ
21.2.1 สำรองค่ำสินไหมทดแทน (claim liability)
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หมำยถึง ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสำหรับควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รบั รำยงำนและค่ำสินไหมทดแทนทีต่ กลงแล้วแต่ผู้เอำประกันภัยยังไม่ได้รบั ไป
ทัง้ นี้ ในกำรประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรคำนวณเงินสำรองประกันภัยซึง่ ได้มกี ำรรวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนในกำรประมำณ
กำรเงินสำรองดังกล่ำวแล้ว
21.2.2 สำรองเบีย้ ประกันภัย (premium liability)
หมำยถึง ภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัย ซึง่ เป็ นจำนวนทีส่ งู กว่ำระหว่ำงสำรองเบีย้
ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรำยได้ และสำรองควำมเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด
21.2.2.1 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรำยได้ (unearned premium reserve)
หมำยถึง เบีย้ ประกันภัยส่วนทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรำยได้ของบริษทั สำหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่
21.2.2.2 สำรองควำมเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด (unexpired risk reserve)
หมำยถึง จำนวนเงินทีผ่ รู้ บั ประกันภัยจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต สำหรับกำรประกันภัยทีย่ งั มีผลอยู่
21.3 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย (unpaid policy benefits)
หมำยถึง เงินทีต่ อ้ งจ่ำยตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัยทีย่ งั มิได้ชำระให้แก่ผเู้ อำประกันภัย หรือ
ผูร้ บั ประโยชน์
21.4 หนี้สนิ อื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัย (due to insured)
หมำยถึง เงินค่ำเบีย้ ประกันภัยที่รบั ล่วงหน้ำจำกผูเ้ อำประกันภัย และเงินทีบ่ ริษทั ต้องจ่ำยให้แก่
ผูเ้ อำประกันภัยตำมสัญญำนอกเหนือจำกเงินทีต่ อ้ งจ่ำยตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย
22. หนี้ สินจากสัญญาลงทุน (investment liabilities)
หมำยถึง หนี้สนิ และภำระผูกพันทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ มีต่อผูเ้ อำประกันภัยตำมสัญญำทีไ่ ม่เข้ำเงือ่ นไข
เป็นสัญญำประกันภัยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสัญญำดังกล่ำวก่อให้เกิดภำระ
หนี้สนิ ทำงกำรเงิน
23. เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่ อ (amount due to reinsures)
หมำยถึง
23.1 เงินค้ำงจ่ำยให้กบั บริษทั ประกันภัยต่ออันเกิดจำกกำรเอำประกันภัยต่อทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ค่ำสินไหมทดแทน และ
รำยกำรค้ำงจ่ำยอื่นๆ ให้กบั บริษทั ประกันภัยต่อ
23.2 เงินทีบ่ ริษทั ถือไว้จำกกำรเอำประกันภัยต่อ
24. หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ (derivative liabilities)
หนี้สนิ ตรำสำรอนุพนั ธ์ หมำยถึง มูลค่ำยุตธิ รรม หรือส่วนปรับมูลค่ำทีม่ ผี ลเป็ นขำดทุนของตรำสำร
อนุพนั ธ์ รวมถึงอนุพนั ธ์แฝงทีแ่ ยกออกจำกสัญญำหลักทีเ่ กิดจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม (Mark to market)
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หนี้ สินทางการเงิ นอื่น
หนี้สนิ ทำงกำรเงินอื่น หมำยถึง หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีไ่ ม่ได้แสดงเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
หนี้สนิ จำกสัญญำลงทุน และหนี้สนิ ตรำสำรอนุพนั ธ์ เช่น หนี้สนิ ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ (trading liabilities) หรือ
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม (financial liabilities designated at fair value
through profit or loss)
25.

26. ภาษี เงิ นได้ค้างจ่าย (income tax payable)
หมำยถึง จำนวนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้ำงจ่ำย
27. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (employee benefit obligation)
หมำยถึง หนี้สนิ ตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
28. หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี (deferred tax liability)
หมำยถึง จำนวนภำษีเงินได้ทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ ต้องจ่ำยในอนำคตซึง่ เกิดจำกผลต่ำงชัวครำวที
่
ต่ อ้ งเสีย
ภำษี ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
29. หนี้ สินอื่น (other liabilities)
หมำยถึง หนี้สนิ นอกจำกทีก่ ำหนดให้แสดงไว้ในรำยกำรที่ 20 ถึง 28 ทัง้ นี้ หำกรำยกำรใดมีสำระสำคัญให้
แยกแสดงออกมำต่ำงหำก
30. ส่วนของเจ้าของ / ส่วนของสานักงานใหญ่ (equity / head office equity)
30.1 ทุนเรือนหุน้ / ทุนจำกสำนักงำนใหญ่ (share capital / fund from head office)
30.1.1 ทุนจดทะเบียน (authorized share capital)
หมำยถึง ทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนตำมกฎหมำย ให้แสดงชนิดของหุน้ จำนวนหุน้
และมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ตำมทีจ่ ดทะเบียนแต่ละชนิด ดังนี้
30.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ (preference shares)
30.1.1.2 หุน้ สำมัญ (ordinary shares)
30.1.2 ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว (issued and paid–up share capital)
หมำยถึง จำนวนหุน้ และมูลค่ำหุน้ ทีน่ ำออกจำหน่ ำยและเรียกให้ชำระมูลค่ำหุน้ แล้วให้
แสดงเป็นหุน้ แต่ละชนิด ดังนี้
30.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ (preference shares)
30.1.2.2 หุน้ สำมัญ (ordinary shares)
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30.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (stock rights, warrants and options)
หมำยถึง มูลค่ำของสิทธิทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ ออกให้แก่ผถู้ อื ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ
30.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุน้ (premium (discount) on share capital)
30.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุน้ บุรมิ สิทธิ (premium or discount on preference shares)
หมำยถึง เงินหรือมูลค่ำของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยหุน้ บุรมิ สิทธิส่วนทีส่ งู กว่ำ
หรือต่ำกว่ำมูลค่ำทีต่ รำไว้ตำมทีจ่ ดทะเบียนของหุน้ บุรมิ สิทธิ หำกมีทงั ้ ส่วนเกินและส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุน้
บุรมิ สิทธิสำมำรถนำรำยกำรดังกล่ำวมำหักกลบกันแสดงเป็นมูลค่ำสุทธิได้
30.3.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุน้ สำมัญ (premium or discount on ordinary shares)
หมำยถึง เงินหรือมูลค่ำของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยหุน้ สำมัญส่วนทีส่ งู กว่ำหรือ
ต่ำกว่ำมูลค่ำทีต่ รำไว้ตำมทีจ่ ดทะเบียนของหุน้ สำมัญ หำกมีทงั ้ ส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุน้ สำมัญสำมำรถ
นำรำยกำรดังกล่ำวมำหักกลบกันแสดงเป็ นมูลค่ำสุทธิได้
30.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน (premium on treasury shares)
หมำยถึง เงิน มูลค่ำสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยหุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ หรือหุน้ สำมัญ
ส่วนทีส่ งู กว่ำรำคำทุนถัวเฉลีย่ ของหุน้ ทุนซือ้ คืน ทัง้ นี้ สำหรับกรณีของกำรตัดหรือยกเลิกหุน้ ทุนซือ้ คืนเพื่อลด
ทุน จะหมำยถึง รำคำตำมมูลค่ำ (par value) ส่วนทีส่ งู กว่ำรำคำทุนถัวเฉลีย่ ของหุน้ ทุนซือ้ คืนทีต่ ดั ออก ทัง้ นี้ ให้
เป็นไปตำมทีม่ ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรือแนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีเกี่ยวกับหุน้
ทุนซือ้ คืนของกิจกำรทีส่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนด
30.5 กำไร (ขำดทุน) สะสม (retained earnings)
30.5.1 จัดสรรแล้ว (appropriated)
30.5.1.1 ทุนสำรองตำมกฎหมำย (legal reserve)
หมำยถึง สำรองทีก่ นั ไว้จำกกำไรสุทธิ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด
30.5.1.2 จัดสรรสำหรับหุน้ ทุนซือ้ คืน (treasury shares reserve)
หมำยถึง สำรองทีก่ นั ไว้จำกกำไรสุทธิตำมข้อกำหนดในกำรซือ้ หุน้ ทุนของ
บริษทั ประกันชีวติ กลับมำในภำยหลัง
30.5.2 อื่นๆ (others)
หมำยถึง จำนวนทีจ่ ดั สรรจำกกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเพื่อกำรใดๆ ตำมมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ให้แสดงเป็ นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษำระดับเงินปนั ผล เพื่อขยำยกิจกำร หรือตำมเงือ่ นไขของ
ภำระผูกพัน เป็ นต้น
30.5.3 ยังไม่ได้จดั สรร (unappropriated)
หมำยถึง กำไร (ขำดทุน) สะสมเมือ่ สิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน ทีค่ งเหลือจำกกำรจัดสรร
แล้วตำมรำยกำรที่ 30.5.1 ในกรณีทม่ี ยี อดดุลสุทธิเป็ นผลขำดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครือ่ งหมำย
วงเล็บ และเรียกเป็น “ขำดทุนสะสม”
30.6 หุน้ ทุนซือ้ คืน (treasury shares)
หมำยถึง หุน้ ทุนของบริษทั ประกันชีวติ ทีอ่ อกจำหน่ำยแล้ว และบริษทั ประกันชีวติ ได้ซอ้ื หุน้ ทุน
ของบริษทั ประกันชีวติ นัน้ กลับมำในภำยหลัง ด้วยรำคำทุนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ จ่ำยเพื่อซือ้ หุน้ ทุนกลับคืน
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30.7 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ (other components of equity)
หมำยถึง ผลสะสมเมือ่ สิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนของ
30.7.1 กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
30.7.2 รำยกำรอื่นของกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจำกเจ้ำของ (owner changes)
ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจำกทีก่ ำหนดให้
แสดงในรำยกำรที่ 30.1 – 30.6
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ (revenues)
1. เบีย้ ประกันภัยรับ (gross written premiums)
หมำยถึง รำยได้เนื่องจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง และกำรรับประกันภัยต่อ หักเบีย้ ประกันภัยยกเลิก
และส่งคืนทีต่ อ้ งจ่ำยคืนให้แก่ผเู้ อำประกันภัย
2. เบีย้ ประกันภัยเอาต่อ (premiums ceded to reinsurers)
หมำยถึง เบีย้ ประกันภัยจ่ำยให้แก่ผรู้ บั ประกันภัยต่อจำกกำรเอำประกันภัยต่อและกำรเอำประกันภัย
ต่อช่วงทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ ม (ลด) จากปี ก่อน (net change in unearned
premium reserve)
หมำยถึง กำรเปลีย่ นแปลงในสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรำยได้ของบริษทั สำหรับกรมธรรม์
ประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชีปจั จุบนั กับวันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชีก่อน
4. เบีย้ ประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้สทุ ธิ จากการเอาประกันภัยต่อ (net earned premiums)
หมำยถึง รำยได้เนื่องจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและรำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ หักเบีย้
ประกันภัยยกเลิกและส่งคืนผูเ้ อำประกันภัย หักด้วยเบีย้ ประกันภัยจ่ำยให้แก่ผรู้ บั ประกันภัยต่อจำกกำร
เอำประกันภัยต่อและกำรเอำประกันภัยต่อช่วงทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ปรับปรุงด้วยกำรเปลีย่ นแปลงใน
สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรำยได้
5. รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ (fee and commission income)
หมำยถึง รำยได้ค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรกรมธรรม์ประกันภัยประเภทกำรลงทุน (Investment
contracts) และค่ำบำเหน็จทีบ่ ริษทั ได้รบั เนื่องในกำรประกันภัยต่อ และค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีบ่ ริษทั ได้รบั ในกำร
เข้ำทำสัญญำประกันภัย
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6. รายได้จากการลงทุน (investment income)
หมำยถึง ดอกเบีย้ เงินปนั ผล ส่วนลด ซือ้ ลด หรือรับช่วงซือ้ ลดตั ๋วเงิน ดอกเบีย้ จำกเงินฝำกธนำคำร
และสถำบันกำรเงินอื่น รวมทัง้ ดอกเบีย้ ค่ำเช่ำ เงินปนั ผล และผลประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ กิดจำกกำรประกอบธุรกรรม
ลงทุนไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือกำรลงทุนอื่นๆ ของประเภทดังต่อไปนี้
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
 ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
 ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
 เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ทัง้ นี้ให้รบั รูต้ ำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ให้สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรลงทุนแสวงหำผลประโยชน์
7. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากเครื่องมือทางการเงิ น (gains (losses) on financial instruments)
หมำยถึง กำไร (ขำดทุน) จำกกำรจำหน่ำยหรือตัดรำยกำรออกจำกบัญชีของ
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
 ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
 ตรำสำรอนุพนั ธ์
 เครือ่ งมือทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ทัง้ นี้ให้รบั รูต้ ำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
8. กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิ น (fair value gains and
losses)
หมำยถึง กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุนของ
 ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
 ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
 ตรำสำรอนุพนั ธ์
 เครือ่ งมือทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
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อีกทัง้ กำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ให้รบั รูต้ ำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
9. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (gains (losses) on hedge accounting)
หมำยถึง รำยกำรดังต่อไปนี้
9.1 กำรป้องกันควำมเสีย่ งในมูลค่ำยุตธิ รรม
- กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง และรำยกำรทีม่ กี ำร
ป้องกันควำมเสีย่ ง
9.2 กำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสดและกำรป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ
- กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง เฉพำะส่วนทีไ่ ม่ม ี
ประสิทธิผล
- กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ งและรำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง
เมือ่ กำรป้องกันควำมเสีย่ งสิน้ สุด
ทัง้ นี้ รำยกำรดังกล่ำวให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรทีห่ กั ผลขำดทุนแล้ว ในกรณีทย่ี อดสุทธิเป็นผล
ขำดทุน ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครือ่ งหมำยวงเล็บ
10. ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ในบริ ษทั ร่วมและการร่วมค้า (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) (share of profit
(loss) from investments in associates and joint ventures)
หมำยถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกิจกำรทีบ่ ริษทั ถือไว้ กรณีบนั ทึกเงินลงทุนดังกล่ำว
ตำมวิธสี ่วนได้เสีย ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
11.รายได้อื่น (other income)
หมำยถึง รำยได้จำกกำรดำเนินงำนนอกจำกทีก่ ำหนดให้แสดงไว้ในรำยกำรที่ 1 - 10 โดยให้รวมถึง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนอื่นนอกเหนือจำกด้ำนกำรประกันภัย และกำไรอื่น เช่น กำไรจำกกำรขำยทีด่ นิ
อำคำร อุปกรณ์และทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ไิ ด้ถอื เป็นสินทรัพย์ลงทุน และในกรณีทม่ี คี ่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยทรัพย์สนิ
ดังกล่ำว ให้นำมำหักจำกรำยกำรนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีทย่ี อดสุทธิของแต่ละประเภทเป็นผลขำดทุนให้นำไป
แสดงไว้เป็นค่ำใช้จำ่ ยอื่นในรำยกำรที่ 21
ทัง้ นี้ หำกรำยกำรใดมีสำระสำคัญให้แยกแสดงออกมำต่ำงหำก
ค่าใช้จ่าย (expenses)
12. สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ ม (ลด) (change in long-term technical
reserve)
หมำยถึง กำรเปลีย่ นแปลงในสำรองสำหรับภำระผูกพันทีม่ ตี ่อผูเ้ อำประกันภัยจำกกำรประกันภัย
ระยะยำว ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชีปจั จุบนั กับวันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชีก่อน
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13. สารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดเพิ่ ม (ลด) ( change in unexpired risk reserve)
หมำยถึง กำรเปลีย่ นแปลงในสำรองควำมเสีย่ งภัยทีเ่ ป็นส่วนเพิม่ จำกสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื
เป็นรำยได้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชีปจั จุบนั กับวันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชีก่อน
14. ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน (gross benefits and claim paid)
หมำยถึง เงินทีต่ อ้ งจ่ำยตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ เงินครบกำหนด เงินค่ำมรณกรรม
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เงินได้ประจำ เงินปนั ผล โดยเป็ นค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลำบัญชี
ปจั จุบนั ซึง่ ได้ชำระไปแล้วและยังมิได้ชำระ รวมทัง้ จำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องชำระ และจำนวนเงินค่ำสินไหม
ทดแทนทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลำบัญชีปจั จุบนั ซึง่ ได้ชำระไปแล้วและยังมิได้ชำระ รวมทัง้ จำนวนทีค่ ำดว่ำ
จะต้องชำระ และจำนวนเงินทีจ่ ำ่ ยสำหรับกำรประเมินและจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน เช่น ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ดำเนินคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรสินไหมทดแทน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทำงตรงและทำงอ้อมอื่นๆ เกีย่ วกับกำร
จัดกำรค่ำสินไหมทดแทน
15. ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
(benefits and claim paid recovered from reinsurers)
หมำยถึง เงินทีต่ อ้ งจ่ำยตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย และจำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ ใน
รอบระยะเวลำบัญชีปจั จุบนั ซึง่ ได้ชำระไปแล้วและยังมิได้ชำระ รวมทัง้ จำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยและจำนวนเงิน
ทีจ่ ำ่ ยสำหรับกำรประเมินและจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั คืนจำกกำรประกันภัยต่อ
16. ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ (commissions and brokerages)
หมำยถึง ค่ำนำยหน้ำ ค่ำจ้ำง และค่ำบำเหน็จ ทีจ่ ำ่ ยให้ตวั แทนประกันชีวติ หรือนำยหน้ำประกันชีวติ
รวมทัง้ ผูบ้ ริหำรตัวแทนประกันชีวติ เนื่องในกำรชักชวนหรือชีช้ ่อง หรือจัดกำรให้บุคคลได้ทำสัญญำประกันภัย
กับบริษทั และค่ำบำเหน็จทีบ่ ริษทั จ่ำยไปเนื่องในกำรรับประกันภัยต่อ
17. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (other underwriting expenses)
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยอื่นจำกกำรรับประกันภัย ทัง้ นี้ ให้รวมถึงค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆ เกีย่ วกับศูนย์โทรศัพท์กรณี
กำรขำยผ่ำนทำงโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงและทำงอ้อมอื่นๆ เกีย่ วกับกำรรับประกันภัย และให้รวมถึงเงิน
สมทบต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ได้จำ่ ยให้แก่สำนักงำน คปภ. กองทุนประกันชีวติ ตำมข้อกำหนดของ
พระรำชบัญญัตทิ เ่ี กี่ยวข้อง
18. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (operating expenses)
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่เกี่ยวกับกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน
เช่น ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับอำคำรสถำนทีแ่ ละอุปกรณ์ และ ค่ำภำษีอำกร
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19. ต้นทุนทางการเงิ น (finance costs)
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรก่อหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ เช่น ดอกเบีย้ เงินกู้
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจำกสัญญำเช่ำกำรเงิน ทัง้ นี้ให้ตน้ ทุนทำงกำรเงินรับรูต้ ำมวิธอี ตั รำ
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง เป็ นต้น
20. ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (expected credit loss)
หมำยถึง ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ (12-month expected credit
loss) และผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุของเครือ่ งมือทำงกำรเงิน (lifetime expected
credit loss) ของเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ตำมสัญญำ รวมทัง้ ภำระ
ผูกพันทีจ่ ะให้สนิ เชื่อและสัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
21. ค่าใช้จ่ายอื่น (other expenses)
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรรับประกันภัยและกำรลงทุน โดยให้รวมถึงขำดทุนอื่น
เช่น ผลเสียหำยจำกกำรทุจริตของพนักงำน และผลขำดทุนจำกกำรขำยทีด่ นิ อำคำร อุปกรณ์ และทรัพย์สนิ อื่น
ทีม่ ไิ ด้ถอื เป็นสินทรัพย์ลงทุน ในกรณีทม่ี กี ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว ให้นำมำหักล้ำงจำกรำยกำรนี้เพื่อ
แสดงยอดสุทธิ กรณีทย่ี อดสุทธิของแต่ละประเภทเป็ นผลกำไรให้นำไปแสดงเป็นรำยได้อ่นื ไว้ในรำยกำรที่ 11
ทัง้ นี้ หำกรำยกำรใดมีสำระสำคัญให้แยกแสดงออกมำต่ำงหำก
22. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงิ นได้ (tax expense (tax income))
หมำยถึง ผลรวมของภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทใ่ี ช้ในกำรคำนวณกำไร
หรือขำดทุนสำหรับงวด ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
23. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss))
หมำยถึง ยอดรวมรำยได้หกั ด้วยยอดรวมค่ำใช้จ่ำย หำกมีผลขำดทุนสุทธิ ให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน
เครือ่ งหมำยวงเล็บ
24. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (other comprehensive income)
หมำยถึง รำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงกำรปรับปรุงกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่) ซึง่ มำตรฐำน
กำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
24.1 รำยกำรทีจ่ ดั ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
24.1.1 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ดว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (gains (losses) on investment in debt instruments at fair value through other
comprehensive income)
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หมำยถึง กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ดว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
24.1.2 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุ พนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ในกระแสเงินสด (gains (losses) on cash flow hedges)
หมำยถึง กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุ พนั ธ์ทใ่ี ช้ในกำรป้องกันควำม
เสีย่ งในกระแสเงินสด เฉพำะส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
24.1.3 กำไร (ขำดทุน) จำกต้นทุนกำรป้องกันควำมเสีย่ งรอตัดบัญชี (gains (losses) from
deferred cost of hedging)
หมำยถึง กำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมในส่วนทีเ่ ป็ นมูลค่ำตำมเวลำ
ของสัญญำสิทธิทจ่ี ะซือ้ หรือจะขำยหรือส่วนของอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ หรือส่วน
ต่ำงอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศของเครือ่ งมือทำงกำรเงิน และกำไรและขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำย
รำยกำรข้ำงต้น ณ วันทีก่ ำหนดให้เครือ่ งมือทำงกำรเงินเป็ นเครือ่ งมือป้องกันควำมเสีย่ ง ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
24.1.4 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ (gains
(losses) arising from translating the financial statements of a foreign operation)
หมำยถึง กำไรและขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ ตำมที่
กำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และกำไรและขำดทุนจำกกำรวัด
มูลค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุ พนั ธ์ทใ่ี ช้ในกำรป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำนต่ำงประเทศ เฉพำะ
ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
24.1.5 ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำสำหรับรำยกำรทีจ่ ดั
ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (share of other comprehensive income of
associates and joint venture will be reclassified subsequently to profit or loss)
หมำยถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตำมวิธสี ่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั จำกบริษทั ร่วมและกำร
ร่วมค้ำ (เฉพำะกรณีกำรจัดทำงบกำรเงินรวม) สำหรับรำยกำรทีจ่ ดั ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
24.1.6 ภำษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรำยกำรทีจ่ ดั
ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (income tax relating to components of other
comprehensive income will be reclassified subsequently to profit or loss)
หมำยถึง ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วกับองค์ประกอบของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรำยกำรที่
จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง ซึง่ คำนวณขึน้ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำร
บัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
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24.2 รำยกำรทีไ่ ม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
24.2.1 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ (gains
(losses) on changes in revaluation surplus)
หมำยถึง กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำน
กำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
24.2.2 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (gains (losses) on investment in equity instruments designated at fair value through
other comprehensive income)
หมำยถึง กำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่
กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
24.2.3 กำไร (ขำดทุน) จำกหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน (gains (losses) on financial liability designated at fair value through profit or loss)
หมำยถึง กำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่
กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เฉพำะส่วนทีเ่ ป็นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำม
เสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ทำงกำรเงินนัน้
24.2.4 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ของพนักงำน (actuarial gains (losses) on defined benefit plans)
หมำยถึง กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
เกีย่ วข้อง
24.2.5 ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำสำหรับรำยกำรทีไ่ ม่
จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (share of other comprehensive income of
associates and joint venture will not be reclassified subsequently to profit or loss)
หมำยถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตำมวิธสี ่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั จำกบริษทั ร่วมและกำร
ร่วมค้ำ (เฉพำะกรณีกำรจัดทำงบกำรเงินรวม) สำหรับรำยกำรทีไ่ ม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
24.2.6 ภำษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรำยกำรทีไ่ ม่
จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (income tax relating to components of
other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss)
หมำยถึง ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วกับองค์ประกอบของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรำยกำรที่
ไม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง ซึง่ คำนวณขึน้ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำร
บัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
ถ้ำมีรำยกำรนอกเหนือจำกข้ำงต้น ให้นำเสนอและจัดประเภทตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
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25. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (earnings per share)
หมำยถึง กำไร (ขำดทุน) ทีค่ ำนวณตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินว่ำด้วยเรื่องกำไรต่อหุน้
หำกมีผลขำดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครือ่ งหมำยวงเล็บ โดยแยกแสดงเป็น
25.1 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (basic earnings per share)
25.2 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด (diluted earnings per share)

หมำยเหตุ : คำแปลภำษำอังกฤษทีก่ ำหนดในทีน่ ้ใี ช้เป็ นแนวทำงเท่ำนัน้ บริษทั สำมำรถใช้คำแปลอื่นทีเ่ หมำะสม
หรือใกล้เคียงได้

