
 

ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ของบริษทัท่ีประกอบธรุกิจประกนัชีวิต  
      

  
 ค ำอธบิำยควำมหมำยของรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็นี้เป็นเพยีง
แนวทำงในกำรแสดงรำยกำรตำมแบบงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัทีป่ระกอบ
ธุรกจิประกนัชวีติเท่ำนัน้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัประกนัชวีติยงัคงตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในกำรแสดงรำยกำร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 นอกจำกนี้กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงนิ ใหพ้จิำรณำเน้ือหำเชงิเศรษฐกจิมำกกว่ำรปูแบบทำง
กฎหมำย เช่น หุน้บุรมิสทิธซิึง่ใหส้ทิธบิรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกหุน้ในกำรบงัคบัไถ่ถอนดว้ยจ ำนวนเงนิทีแ่น่นอน
หรอืทีส่ำมำรถทรำบได ้ณ วนัทีก่ ำหนดไวห้รอืวนัทีท่รำบได ้หรอืหุน้บุรมิสทิธซิึง่ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในกำร
เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัประกนัชวีติไถ่ถอนหุน้ในหรอืหลงัวนัทีท่ีก่ ำหนดไวด้ว้ยจ ำนวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืทีส่ำมำรถ
ทรำบได ้หุน้บุรมิสทิธนิัน้ตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 กำรแสดงรำยกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ อำจแสดงเป็นหน่วยของหลกัพนั หลกัหมืน่ หลกัแสน  
หรอืหลกัลำ้นไดต้ำมควำมเหมำะสม และใหร้ะบุหน่วยของหลกัทีใ่ชไ้วใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนินัน้ๆ ดว้ย 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรพัย ์

 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (cash and cash equivalent) 

เงนิสด หมำยถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝำกธนำคำรทุกประเภท เช่น 
1.1 ธนบตัรและเหรยีญกษำปณ์ทีบ่รษิทัมอียู ่รวมทัง้เงนิสดยอ่ย ธนำณตั ิตัว๋แลกเงนิไปรษณยี์ 
1.2 เงนิฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรพัย ์ใบรบัฝำก และบตัรเงนิฝำก ทัง้นี้ไมร่วมเงนิฝำก

ธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลำ (เงนิฝำกประจ ำ) และบตัรเงนิฝำกทีอ่อกโดยธนำคำรพำณชิยแ์ละ
สถำบนักำรเงนิอื่น ทีไ่ดแ้สดงไวภ้ำยใตร้ำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 

1.3 เชค็ทีถ่งึก ำหนดช ำระแต่ยงัมไิดน้ ำฝำก เชค็เดนิทำง ดรำฟทข์องธนำคำร 
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภำพคล่องสงู ซึง่พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสด

ในจ ำนวนทีท่รำบไดแ้ละมคีวำมเสีย่งต่อกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำน้อย หรอืไม่มนียัส ำคญั ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแสดงสุทธจิำกผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ (ถำ้ม)ี 

 
2. เบีย้ประกนัภยัค้างรบั (premium receivable) 

หมำยถงึ เบีย้ประกนัภยัคำ้งรบัจำกกำรรบัประกนัภยัโดยตรง ซึง่ยงัมไิดร้บัช ำระจำกผูเ้อำประกนัภยั 
หรอืตวัแทนประกนัชวีติหรอืนำยหน้ำประกนัชวีติ 
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3. รายได้จากการลงทุนค้างรบั (accrued investment income) 
หมำยถงึ ดอกเบีย้และเงนิปนัผลคำ้งรบัจำกสถำบนักำรเงนิ จำกเงนิลงทุนในเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

รวมทัง้ดอกเบีย้และผลประโยชน์อื่นใดทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกรรมลงทุนคำ้งรบั เช่น ค่ำเช่ำคำ้งรบัจำก
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เป็นตน้ และแสดงสุทธจิำกผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (ถำ้ม)ี โดย
ไมร่วมถงึรำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื  

 
4. สินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ (reinsurance assets)   

หมำยถงึ สทิธติำมสญัญำสุทธ ิ(net contractual rights) ของผูเ้อำประกนัภยัต่อภำยใตส้ญัญำ
ประกนัภยัต่อ ไดแ้ก่ ส ำรองประกนัภยัส่วนทีเ่รยีกคนืจำกบรษิทัประกนัภยัต่อซึง่ไดจ้ำกกำรค ำนวณส ำรอง
ส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว และส ำรองส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะสัน้ 

 
5. ลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ (amount due from reinsurance) 

หมำยถงึ 
5.1 เงนิคำ้งรบัจำกบรษิทัประกนัภยัต่ออนัเกดิจำกกำรเอำประกนัภยัต่อทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ซึง่ประกอบดว้ย เบีย้ประกนัภยัต่อ ค่ำสนิไหมทดแทนคำ้งรบั และรำยกำรคำ้งรบัอื่นๆ จำกบรษิทัประกนัภยัต่อ  
5.2 เงนิทีบ่รษิทัวำงไวจ้ำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 
 

6. สินทรพัยท์างการเงินตราสารหน้ี (debt instruments – financial assets) 
หมำยถงึ สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถู่กจดัประเภทเป็นตรำสำรหนี้ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่รวมถงึเงนิใหกู้ย้มื ทัง้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัประกนั
ชวีติ หรอืทีโ่อนกรรมสทิธิแ์ลว้แต่มสีญัญำซือ้คนื รวมทัง้เงนิลงทุนในลกูหนี้ทีร่บัโอนมำทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรขำยที่
แทจ้รงิตำมหลกักำรบญัช ี(True sale) และเงนิลงทุนในธุรกรรมเงนิกู้ยมืทีม่อีนุพนัธแ์ฝง โดยแสดงมลูค่ำสุทธิ
หลงัจำกบวกหรอืหกัค่ำเผื่อกำรปรบัมลูค่ำและค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ของเงนิลงทุน
ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรวมถงึสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิตรำสำรหนี้ทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 

 
ตรำสำรหน้ี (debt securities) ประกอบดว้ย 

6.1 หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวสิำหกจิ (government and state enterprise securities) 
 หมำยถงึ ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร หรอืตรำสำรอื่นทีอ่อกโดยรฐับำลไทย องคก์ำรบรหิำรรำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่และจงัหวดั หุน้กู ้พนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่นทีอ่งคก์ำรของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืนิตบิุคคลทีม่กีฎหมำย
เฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 

6.2 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน (private enterprises debt securities) 
หมำยถงึ หุน้กู ้ตัว๋แลกเงนิทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะเป็นกำรระดมทุน ตัว๋แลกเงนิทีอ่อก

โดยธุรกจิอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นกำรระดมทุนและคลำ้ยหุน้กู้ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และตรำสำรแห่งหนี้อื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นกำรระดมทุนและคลำ้ยหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
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6.3 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ (foreign debt securities) 
          หมำยถงึ ตรำสำรทีอ่อกหรอืค ้ำประกนั โดยรฐับำลต่ำงประเทศ องคก์ำรหรอืหน่วยงำนของรฐับำล

ต่ำงประเทศ องคก์รระหว่ำงประเทศ นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรอืรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ และใหห้มำยรวมถงึตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ แต่ออกจ ำหน่ำยในประเทศไทยดว้ย 

6.4 เงนิฝำกธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิ (deposit at banks or financial institutions) 
 หมำยถงึ เงนิฝำกธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิ รวมทัง้ใบรบัฝำกเงนิและบตัรเงนิฝำกทีอ่อกโดย
ธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงนิอื่น ทีม่รีะยะเวลำครบก ำหนดเกนิสำมเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดม้ำ 

6.5 เงนิลงทุนในเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง (investments in structured note) 
หมำยถงึ กำรลงทุนในเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีป่ระกอบไปดว้ย 

1) สญัญำหลกัซึง่ไม่จดัเป็นตรำสำรอนุพนัธ ์(non-derivative host contract) และ 
2) อนุพนัธแ์ฝง (embedded derivatives) ซึง่ท ำใหผ้ลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว

เปลีย่นแปลงไปตำมกำรเคลื่อนไหวของอตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลีย่น รำคำของกลุ่มหุน้ รำคำของสนิคำ้โภค
ภณัฑ ์ดชันีของรำคำหรอือตัรำใดๆ ควำมเสีย่งทำงดำ้นเครดติ และดชันีทำงดำ้นเครดติ ฯลฯ 

ตวัอยำ่งของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 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 

6.6 ตรำสำรหนี้อื่น (other debt securities) 
 หมำยถงึ ตรำสำรหน้ีและเงนิลงทุนในกองทุนทีถู่กจดัประเภทเป็นตรำสำรหน้ีตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่อิำจแสดงไวใ้นรำยกำรทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 
 

7. สินทรพัยท์างการเงินตราสารทุน (equity instruments – financial assets) 
 หมำยถงึ สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถู่กจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน ยกเวน้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและ

บรษิทัรว่มตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง (เช่น หุน้ทุน) 
 
ตรำสำรทุน (equity securities) ประกอบดว้ย 

7.1 ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด (marketable equity securities) 
หมำยถงึ หลกัทรพัยท์ีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยคล่องทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
7.2 ตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด (non-marketable equity securities) 
หมำยถงึ หลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยคล่องทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
7.3 หลกัทรพัยอ์ื่น (other equity securities) 
หมำยถงึ หลกัทรพัยท์ีม่อิำจแสดงไวใ้นรำยกำรทีก่ล่ำวขำ้งต้น 
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8. สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ (derivative assets)  
หมำยถงึ มลูค่ำยตุธิรรม หรอืส่วนปรบัมลูค่ำทีม่ผีลเป็นก ำไรของตรำสำรอนุพนัธ ์รวมถงึอนุพนัธแ์ฝงที่
แยกออกจำกสญัญำหลกัทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม (Mark to market) 

ตรำสำรอนุพนัธ ์(derivative financial instruments) 
หมำยถงึ เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ หรอืสญัญำอื่น ทีม่ลีกัษณะทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ 
1. มลูค่ำของตรำสำรดงักล่ำวจะผนัแปรไปตำมอตัรำดอกเบีย้ รำคำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

รำคำสนิคำ้โภคภณัฑ ์อตัรำแลกเปลีย่น ดชันีรำคำหรอืดชันีอตัรำ อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืหรอืดชันีควำม
น่ำเชื่อถอื หรอืตวัแปรอื่นใด 

2. ไมม่กีำรจำ่ยเงนิลงทุนสุทธเิมือ่เริม่แรก หรอืจ่ำยดว้ยจ ำนวนเพยีงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัสญัญำ 
ประเภทอื่น ซึง่มกีำรตอบสนองในลกัษณะเดยีวกนัของปจัจยัตลำด และ 

3. กำรรบัหรอืจำ่ยช ำระจะกระท ำในอนำคต 
ตวัอยำ่งของตรำสำรอนุพนัธ ์เช่น สญัญำ forward future swap option และ hybrid derivatives 

อื่นๆ 
 

9. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรบั (loan and accrued interest receivable) 
หมำยถงึ เงนิใหกู้ย้มืทุกประเภทแก่ลกูหนี้ เงนิใหกู้ย้มืทีม่กีรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั รวมทัง้

ลกูหนี้ใหเ้ช่ำซือ้รถ และลกูหนี้ใหเ้ช่ำทรพัยส์นิแบบลสิซิง่ รวมถงึดอกเบีย้คำ้งรบัและรำยไดด้อกเบีย้ทีย่งัไมถ่งึ
ก ำหนดช ำระตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของเงนิให้กู้ยมืดงักล่ำว หกัรำยไดร้อตดับญัช ีและค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมถงึเงนิใหกู้ย้มืทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 

 
10. ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (allowance for expected credit loss) 

หมำยถงึ จ ำนวนเงนิทีก่นัไวส้ ำหรบัส่วนทีค่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บัจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัยต์ำมสญัญำ รวมทัง้ภำระผูกพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ 
ซึง่ประกอบดว้ยส่วนทีค่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บัใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ (12-month expected credit loss) และส่วนที่
คำดว่ำจะไมไ่ดร้บัตลอดอำยุของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (lifetime expected credit loss) ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

joint ventures) 
หมำยถงึ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหบ้รษิทัแสดงรำยกำรเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้เป็นมลูค่ำ
สุทธหิลงัจำกหกัดว้ยบญัชคี่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแลว้ 
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12. อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน (investment property) 
หมำยถงึ อสงัหำรมิทรพัย ์(ทีด่นิ หรอือำคำร หรอืส่วนควบอำคำร หรอืทัง้ทีด่นิและอำคำร) ทีถ่อืครอง

โดยเจำ้ของหรอืโดยผูเ้ช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้
ของมลูค่ำสนิทรพัย ์หรอืทัง้สองอยำ่ง ทัง้นี้ไมไ่ดม้ไีวเ้พื่อ 

1) ใชใ้นกำรผลติหรอืจดัหำสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหรอืใชใ้นกำรบรหิำรงำนของกจิกำร 
2) ขำยตำมปกตธิุรกจิ 

 
13. สินทรพัยล์งทุนท่ีผู้เอาประกนัภยัรบัความเส่ียง (assets held to cover linked liabilities) 

หมำยถงึ สนิทรพัยล์งทุนส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัทีผู่เ้อำประกนัภยัรบัควำมเสีย่งในกำรเปลีย่นแปลง
มลูค่ำของสนิทรพัยล์งทุนดงักล่ำว เช่น กรมธรรมป์ระเภทยนูิตลงิค ์เป็นตน้ 
 
14. ทรพัยสิ์นรอการขาย (properties foreclosed) 

หมำยถงึ  
1) ทรพัยส์นิทีต่กเป็นของบรษิทัประกนัชวีติเนื่องจำกกำรช ำระหนี้ หรอืเนื่องจำกกำรทีบ่รษิทัประกนั

ชวีติไดซ้ือ้ทรพัยส์นิทีจ่ ำนองไวก้บับรษิทัประกนัชวีตินัน้จำกกำรขำยทอดตลำดโดยค ำสัง่ศำลหรอืเจำ้พนกังำน
พทิกัษ์ทรพัย ์รวมทัง้กำรเขำ้ครอบครองทรพัยส์นิจำกกำรใหเ้ช่ำกำรเงนิหรอืกำรใหเ้ช่ำซือ้  

2) ทีด่นิ อำคำรและทรพัยส์นิอื่น เพื่อใชด้ ำเนินธุรกจิหรอืส ำหรบัพนกังำนซึง่มไิดใ้ชเ้พื่อกำรดงักล่ำวแลว้ที่
เขำ้เงือ่นไขสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
15. ท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์ (property plant and equipment) 

หมำยถงึ   
1)  ทีด่นิ อำคำร สิง่ปลกูสรำ้ง อสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ไีวเ้พื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกตขิองบรษิทั  

หรอืเพื่อสวสัดกิำรของพนกังำนและลกูจำ้งของบรษิทั 
2)  อุปกรณ์ เครือ่งใชส้ ำนกังำน เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งตกแต่งตดิตัง้และยำนพำหนะต่ำงๆ 
3) ทีด่นิ อำคำร และทรพัยส์นิอื่น ทีเ่ลกิใชเ้พื่อกำรด ำเนินธุรกจิหรอืส ำหรบัพนกังำน โดยสนิทรพัย์

ดงักล่ำวทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
16. ค่าความนิยม (goodwill) 

หมำยถงึ ค่ำควำมนิยมตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (other Intangible assets) 
หมำยถงึ สนิทรพัยท์ีไ่มเ่ป็นตวัเงนิทีส่ำมำรถระบุได ้และไมม่กีำยภำพตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงนิ นอกจำกค่ำควำมนิยมตำมรำยกำรที ่12 เช่น สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจำกกำรรวมธุรกจิหรอื
กลุ่มสญัญำประกนัภยั ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สมัปทำน เป็นตน้  
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18. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี (deferred tax asset) 
หมำยถงึ จ ำนวนภำษเีงนิไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติคำดว่ำจะไดร้บัคนืในอนำคตซึง่เกดิจำก 

1) ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษี 
2) ขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้กไป 
3) เครดติภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้กไป 

ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
19. สินทรพัยอ่ื์น (other assets) 

หมำยถงึ สนิทรพัยน์อกจำกทีก่ ำหนดใหแ้สดงไวใ้นรำยกำรที ่1 ถงึ 18 ทัง้นี้ หำกรำยกำรใดมี
สำระส ำคญัใหแ้ยกแสดงออกมำต่ำงหำก 
 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
 
20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม (bank overdrafts and borrowings) 

หมำยถงึ เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร หนี้สนิทีเ่กดิขึน้จำกกำรกูย้มืจำกธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิอื่น 
รวมทัง้กำรขำยหรอืขำยช่วงลดตัว๋เงนิกบัธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิ รวมถงึหนี้สนิตำมธุรกรรมซือ้หรอืขำย
หลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญำขำยหรอืซือ้คนื (repo)  
 
21. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (insurance liabilities) 

หมำยถงึ หนี้สนิและภำระผูกพนัทีบ่รษิทัมต่ีอผูเ้อำประกนัภยัอนัเกดิจำกสญัญำประกนัภยั (insurance 
contract) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

21.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว (long-term technical reserves)  
 หมำยถงึ ส ำรองส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว อนัเป็นภำระผกูพนัทีบ่รษิทัประกนัชวีติมต่ีอผู้

เอำประกนัภยั   
 สญัญำประกนัภยัระยะยำว หมำยควำมว่ำ สญัญำประกนัภยัทีม่รีะยะเวลำของสญัญำเกนิกว่ำ  

1 ปี หรอืมกีำรรบัรองกำรต่ออำยอุตัโนมตั ิซึง่บรษิทัไมส่ำมำรถบอกเลกิสญัญำและไมส่ำมำรถปรบัเพิม่หรอืลด
เบีย้ประกนัภยั รวมถงึเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอำยสุญัญำ ทัง้นี้ ค ำนิยำมใหเ้ป็นไปตำมประกำศว่ำ
ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ 

21.2 ส ำรองประกนัภยัส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะสัน้ (short-term technical reserves) 
 หมำยถงึ ส ำรองส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะสัน้ อนัเป็นภำระผกูพนัทีบ่รษิทัประกนัชวีติมต่ีอ  

ผูเ้อำประกนัภยั  
 สญัญำประกนัภยัระยะสัน้ หมำยควำมว่ำ สญัญำประกนัภยัทีไ่มม่ลีกัษณะหรอืเงือ่นไข

เช่นเดยีวกบัส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว ทัง้นี้ ค ำนิยำมใหเ้ป็นไปตำมประกำศว่ำดว้ยกำรประเมนิรำคำ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ 

 21.2.1 ส ำรองค่ำสนิไหมทดแทน (claim liability)  
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หมำยถงึ ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทนส ำหรบัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้แลว้แต่ยงั
ไมไ่ดต้กลงหรอืยงัไมไ่ดร้บัรำยงำนและค่ำสนิไหมทดแทนทีต่กลงแลว้แต่ผู้เอำประกนัภยัยงัไมไ่ดร้บัไป  

ทัง้นี้ ในกำรประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทนดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรค ำนวณเงนิส ำรองประกนัภยัซึง่ไดม้กีำรรวมค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรค่ำสนิไหมทดแทนในกำรประมำณ
กำรเงนิส ำรองดงักล่ำวแลว้ 
 21.2.2 ส ำรองเบีย้ประกนัภยั (premium liability) 

หมำยถงึ ภำระผกูพนัตำมสญัญำประกนัภยั ซึง่เป็นจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงส ำรองเบีย้
ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรำยได ้และส ำรองควำมเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สุด  

   21.2.2.1 ส ำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรำยได้ (unearned premium reserve) 
  หมำยถงึ เบีย้ประกนัภยัส่วนทีย่งัไมถ่อืเป็นรำยไดข้องบรษิทัส ำหรบั

กรมธรรมป์ระกนัภยัทีย่งัมผีลบงัคบัอยู ่  
  21.2.2.2 ส ำรองควำมเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สุด (unexpired risk reserve) 

  หมำยถงึ จ ำนวนเงนิทีผู่ร้บัประกนัภยัจดัส ำรองไวเ้พื่อชดใชค้่ำสนิไหม
ทดแทนทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต ส ำหรบักำรประกนัภยัทีย่งัมผีลอยู่ 

21.3 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย (unpaid policy benefits)  
 หมำยถงึ เงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัทีย่งัมไิดช้ ำระใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั หรอื 

ผูร้บัประโยชน์ 
21.4 หนี้สนิอื่นตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั (due to insured) 

  หมำยถงึ เงนิค่ำเบีย้ประกนัภยัที่รบัล่วงหน้ำจำกผูเ้อำประกนัภยั และเงนิทีบ่รษิทัต้องจำ่ยใหแ้ก่  
ผูเ้อำประกนัภยัตำมสญัญำนอกเหนือจำกเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
22. หน้ีสินจากสญัญาลงทุน (investment liabilities) 

หมำยถงึ หนี้สนิและภำระผูกพนัทีบ่รษิทัประกนัชวีติมต่ีอผูเ้อำประกนัภยัตำมสญัญำทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไข
เป็นสญัญำประกนัภยัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสญัญำดงักล่ำวก่อใหเ้กดิภำระ
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 

 
23. เจ้าหน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ (amount due to reinsures) 

หมำยถงึ  
 23.1 เงนิคำ้งจ่ำยใหก้บับรษิทัประกนัภยัต่ออนัเกดิจำกกำรเอำประกนัภยัต่อทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึง่ประกอบดว้ย เบีย้ประกนัภยัต่อ ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ค่ำสนิไหมทดแทน และ
รำยกำรคำ้งจ่ำยอื่นๆ ใหก้บับรษิทัประกนัภยัต่อ  
 23.2 เงนิทีบ่รษิทัถอืไวจ้ำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

 
24. หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์(derivative liabilities) 

หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์หมำยถงึ มลูค่ำยตุธิรรม หรอืส่วนปรบัมลูค่ำทีม่ผีลเป็นขำดทุนของตรำสำร
อนุพนัธ ์รวมถงึอนุพนัธแ์ฝงทีแ่ยกออกจำกสญัญำหลกัทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม (Mark to market) 
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25. หน้ีสินทางการเงินอ่ืน 

หนี้สนิทำงกำรเงนิอื่น หมำยถงึ หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่มไ่ดแ้สดงเป็นเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
หนี้สนิจำกสญัญำลงทุน และหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์เช่น หนี้สนิทำงกำรเงนิเพื่อคำ้ (trading liabilities) หรอื 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม (financial liabilities designated at fair value 
through profit or loss) 
 
26. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (income tax payable) 

หมำยถงึ จ ำนวนภำษเีงนิได้นิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 
 
27. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (employee benefit obligation) 

หมำยถงึ หนี้สนิตำมโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
28. หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (deferred tax liability) 

หมำยถงึ จ ำนวนภำษเีงนิไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติตอ้งจำ่ยในอนำคตซึง่เกดิจำกผลต่ำงชัว่ครำวทีต่อ้งเสยี
ภำษ ีทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
29. หน้ีสินอ่ืน (other liabilities) 
 หมำยถงึ หนี้สนินอกจำกทีก่ ำหนดใหแ้สดงไวใ้นรำยกำรที ่20 ถงึ 28 ทัง้นี้ หำกรำยกำรใดมสีำระส ำคญัให้
แยกแสดงออกมำต่ำงหำก  
 
30. ส่วนของเจ้าของ / ส่วนของส านักงานใหญ่ (equity / head office equity) 

30.1  ทุนเรอืนหุน้ / ทุนจำกส ำนักงำนใหญ่ (share capital / fund from head office) 
30.1.1 ทุนจดทะเบยีน (authorized share capital) 

   หมำยถงึ ทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนตำมกฎหมำย ใหแ้สดงชนิดของหุน้ จ ำนวนหุน้ 
และมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวต้ำมทีจ่ดทะเบยีนแต่ละชนิด ดงันี้ 

30.1.1.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ(preference shares)  
30.1.1.2 หุน้สำมญั (ordinary shares)  

 
30.1.2 ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ (issued and paid–up share capital) 

  หมำยถงึ จ ำนวนหุน้ และมลูค่ำหุน้ทีน่ ำออกจ ำหน่ำยและเรยีกใหช้ ำระมลูค่ำหุน้แลว้ให้
แสดงเป็นหุน้แต่ละชนิด ดงันี้ 

30.1.2.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ(preference shares) 
30.1.2.2 หุน้สำมญั (ordinary shares)  
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30.2 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (stock rights, warrants and options) 
หมำยถงึ มลูค่ำของสทิธทิีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหแ้ก่ผูถ้อืในกำรซือ้หุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธ ิ

30.3 ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มลูค่ำหุน้ (premium (discount) on share capital) 
  30.3.1 ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มลูค่ำหุน้บุรมิสทิธ ิ(premium or discount on preference shares) 
    หมำยถงึ เงนิหรอืมลูค่ำของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยหุน้บุรมิสทิธสิ่วนทีส่งูกว่ำ
หรอืต ่ำกว่ำมลูค่ำทีต่รำไวต้ำมทีจ่ดทะเบยีนของหุน้บุรมิสทิธ ิหำกมทีัง้ส่วนเกนิและส่วนต ่ำกว่ำมลูค่ำหุน้
บุรมิสทิธสิำมำรถน ำรำยกำรดงักล่ำวมำหกักลบกนัแสดงเป็นมลูค่ำสุทธไิด้ 
  30.3.2 ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มลูค่ำหุน้สำมญั (premium or discount on ordinary shares) 
    หมำยถงึ เงนิหรอืมลูค่ำของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยหุน้สำมญัส่วนทีส่งูกว่ำหรอื
ต ่ำกว่ำมลูค่ำทีต่รำไวต้ำมทีจ่ดทะเบยีนของหุน้สำมญั หำกมทีัง้ส่วนเกนิและส่วนต ่ำกว่ำมลูค่ำหุน้สำมญัสำมำรถ
น ำรำยกำรดงักล่ำวมำหกักลบกนัแสดงเป็นมลูค่ำสุทธไิด ้

30.4 ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื (premium on treasury shares) 
   หมำยถงึ เงนิ มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยหุน้ทุนซือ้คนื - หุน้บุรมิสทิธ ิหรอืหุน้สำมญั
ส่วนทีส่งูกว่ำรำคำทุนถวัเฉลีย่ของหุน้ทุนซือ้คนื ทัง้นี้ ส ำหรบักรณีของกำรตดัหรอืยกเลกิหุน้ทุนซือ้คนืเพื่อลด
ทุน จะหมำยถงึ รำคำตำมมลูค่ำ (par value) ส่วนทีส่งูกว่ำรำคำทุนถวัเฉลีย่ของหุน้ทุนซือ้คนืทีต่ดัออก ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตำมทีม่ำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ หรอืแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชเีกี่ยวกบัหุน้
ทุนซือ้คนืของกจิกำรทีส่ภำวชิำชพีบญัชกี ำหนด  

30.5 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม (retained earnings) 
 30.5.1 จดัสรรแลว้ (appropriated) 
 30.5.1.1 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย (legal reserve) 
      หมำยถงึ ส ำรองทีก่นัไวจ้ำกก ำไรสุทธ ิ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
หรอืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
   30.5.1.2 จดัสรรส ำหรบัหุน้ทุนซือ้คนื (treasury shares reserve) 
      หมำยถงึ ส ำรองทีก่นัไวจ้ำกก ำไรสุทธติำมขอ้ก ำหนดในกำรซือ้หุน้ทุนของ
บรษิทัประกนัชวีติกลบัมำในภำยหลงั  

  30.5.2 อื่นๆ (others) 
     หมำยถงึ จ ำนวนทีจ่ดัสรรจำกก ำไรสุทธหิรอืก ำไรสะสมเพื่อกำรใดๆ ตำมมตทิีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ใหแ้สดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรกัษำระดบัเงนิปนัผล เพื่อขยำยกจิกำร หรอืตำมเงือ่นไขของ
ภำระผกูพนั เป็นตน้ 
  30.5.3 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (unappropriated) 
   หมำยถงึ ก ำไร (ขำดทุน) สะสมเมือ่สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ทีค่งเหลอืจำกกำรจดัสรร
แลว้ตำมรำยกำรที ่30.5.1 ในกรณทีีม่ยีอดดุลสุทธเิป็นผลขำดทุนสะสม ใหแ้สดงจ ำนวนเงนิไวใ้นเครือ่งหมำย
วงเลบ็ และเรยีกเป็น “ขำดทุนสะสม” 

30.6 หุน้ทุนซือ้คนื (treasury shares) 
             หมำยถงึ หุน้ทุนของบรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกจ ำหน่ำยแลว้ และบรษิทัประกนัชวีติไดซ้ือ้หุน้ทุน
ของบรษิทัประกนัชวีตินัน้กลบัมำในภำยหลงั ดว้ยรำคำทุนทีบ่รษิทัประกนัชวีติจำ่ยเพื่อซือ้หุน้ทุนกลบัคนื 
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30.7 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (other components of equity) 
  หมำยถงึ ผลสะสมเมือ่สิน้รอบระยะเวลำรำยงำนของ 
   30.7.1 ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ 
   30.7.2 รำยกำรอื่นของกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกเจำ้ของ (owner changes) 
   ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกทีก่ ำหนดให้
แสดงในรำยกำรที ่30.1 – 30.6 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
รายได้ (revenues) 

1. เบีย้ประกนัภยัรบั (gross written premiums) 
หมำยถงึ รำยไดเ้นื่องจำกกำรรบัประกนัภยัโดยตรง และกำรรบัประกนัภยัต่อ หกัเบีย้ประกนัภยัยกเลกิ

และส่งคนืทีต่อ้งจำ่ยคนืใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั  
 

2. เบีย้ประกนัภยัเอาต่อ (premiums ceded to reinsurers) 
หมำยถงึ เบีย้ประกนัภยัจำ่ยใหแ้ก่ผูร้บัประกนัภยัต่อจำกกำรเอำประกนัภยัต่อและกำรเอำประกนัภยั 

ต่อช่วงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  
 

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

หมำยถงึ กำรเปลีย่นแปลงในส ำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรำยไดข้องบรษิทัส ำหรบักรมธรรม์
ประกนัภยัทีย่งัมผีลบงัคบัอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชปีจัจบุนักบัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชก่ีอน 

 
4. เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้สทุธิจากการเอาประกนัภยัต่อ (net earned premiums) 

 หมำยถงึ รำยไดเ้นื่องจำกกำรรบัประกนัภยัโดยตรงและรำยไดจ้ำกกำรรบัประกนัภยัต่อ หกัเบีย้
ประกนัภยัยกเลกิและส่งคนืผูเ้อำประกนัภยั หกัดว้ยเบีย้ประกนัภยัจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัประกนัภยัต่อจำกกำร 
เอำประกนัภยัต่อและกำรเอำประกนัภยัต่อช่วงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ปรบัปรงุดว้ยกำรเปลีย่นแปลงใน
ส ำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยได้ 

 
5. รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (fee and commission income) 

   หมำยถงึ รำยไดค้่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรกรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทกำรลงทุน (Investment 
contracts) และค่ำบ ำเหน็จทีบ่รษิทัไดร้บัเนื่องในกำรประกนัภยัต่อ และค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีบ่รษิทัไดร้บัในกำร
เขำ้ท ำสญัญำประกนัภยั  
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6. รายได้จากการลงทุน  (investment income) 
 หมำยถงึ ดอกเบีย้ เงนิปนัผล ส่วนลด ซือ้ลด หรอืรบัช่วงซือ้ลดตัว๋เงนิ ดอกเบีย้จำกเงนิฝำกธนำคำร

และสถำบนักำรเงนิอื่น รวมทัง้ดอกเบีย้ ค่ำเช่ำ เงนิปนัผล และผลประโยชน์อื่นใดทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกรรม
ลงทุนไมว่่ำจะเป็นกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืกำรลงทุนอื่นๆ ของประเภทดงัต่อไปนี้ 

 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
 เงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์

 
ทัง้นี้ใหร้บัรูต้ำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ใหสุ้ทธจิำกค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ อนัเกดิขึน้เน่ืองจำกกำรลงทุนแสวงหำผลประโยชน์  
 

7. ก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงิน (gains (losses) on financial instruments) 
 หมำยถงึ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยหรอืตดัรำยกำรออกจำกบญัชขีอง 

 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 ตรำสำรอนุพนัธ ์
 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 

ทัง้นี้ใหร้บัรูต้ำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
8. ก าไร (ขาดทุน) จากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (fair value gains and 

losses) 
 หมำยถงึ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำน

ก ำไรหรอืขำดทุนของ 
 ตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 ตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 ตรำสำรอนุพนัธ ์
 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
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อกีทัง้กำรปรบัมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์และก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ทัง้นี้ใหร้บัรูต้ำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
9. ก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (gains (losses) on hedge accounting) 
 หมำยถงึ รำยกำรดงัต่อไปนี้ 

9.1 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำยตุธิรรม 
- ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง และรำยกำรทีม่กีำร

ป้องกนัควำมเสีย่ง 
9.2 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดและกำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
- ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง เฉพำะส่วนทีไ่ม่มี

ประสทิธผิล 
- ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง

เมือ่กำรป้องกนัควำมเสีย่งสิน้สุด 
ทัง้นี้ รำยกำรดงักล่ำวใหแ้สดงยอดสุทธขิองผลก ำไรทีห่กัผลขำดทุนแลว้ ในกรณีทีย่อดสุทธเิป็นผล

ขำดทุน ใหแ้สดงจ ำนวนเงนิไวใ้นเครือ่งหมำยวงเลบ็ 
 
10.  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) (share of profit 

(loss) from investments in associates and joint ventures) 
หมำยถงึ ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกจิกำรทีบ่รษิทัถอืไว ้กรณบีนัทกึเงนิลงทุนดงักล่ำว

ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

11. รายได้อ่ืน  (other income) 
 หมำยถงึ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนนอกจำกทีก่ ำหนดใหแ้สดงไวใ้นรำยกำรที ่1 - 10 โดยใหร้วมถงึ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นอื่นนอกเหนือจำกดำ้นกำรประกนัภยั และก ำไรอื่น เช่น ก ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ 
อำคำร อุปกรณ์และทรพัยส์นิอื่นทีม่ไิดถ้อืเป็นสนิทรพัยล์งทุน และในกรณทีีม่คี่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยทรพัยส์นิ
ดงักล่ำว ใหน้ ำมำหกัจำกรำยกำรนี้เพื่อแสดงยอดสุทธ ิกรณทีีย่อดสุทธขิองแต่ละประเภทเป็นผลขำดทุนใหน้ ำไป
แสดงไวเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยอื่นในรำยกำรที ่21 

 ทัง้นี้ หำกรำยกำรใดมสีำระส ำคญัใหแ้ยกแสดงออกมำต่ำงหำก 
 

ค่าใช้จ่าย (expenses) 
 

12. ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิม (ลด) (change in long-term technical        
reserve) 

 หมำยถงึ กำรเปลีย่นแปลงในส ำรองส ำหรบัภำระผกูพนัทีม่ต่ีอผูเ้อำประกนัภยัจำกกำรประกนัภยั 
ระยะยำว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชปีจัจุบนักบัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชก่ีอน 
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13.  ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสดุเพ่ิม (ลด) ( change in unexpired risk reserve) 
 หมำยถงึ กำรเปลีย่นแปลงในส ำรองควำมเสีย่งภยัทีเ่ป็นส่วนเพิม่จำกส ำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อื

เป็นรำยได ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชปีจัจบุนักบัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชก่ีอน 
 
14.  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน (gross benefits and claim paid) 
 หมำยถงึ เงนิทีต่อ้งจำ่ยตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ เงนิครบก ำหนด เงนิค่ำมรณกรรม   

เงนิค่ำเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยั เงนิไดป้ระจ ำ เงนิปนัผล โดยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชี
ปจัจบุนั ซึง่ไดช้ ำระไปแลว้และยงัมไิดช้ ำระ รวมทัง้จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งช ำระ และจ ำนวนเงนิค่ำสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชปีจัจุบนัซึง่ไดช้ ำระไปแลว้และยงัมไิดช้ ำระ รวมทัง้จ ำนวนทีค่ำดว่ำ
จะตอ้งช ำระ และจ ำนวนเงนิทีจ่ำ่ยส ำหรบักำรประเมนิและจดักำรค่ำสนิไหมทดแทน เช่น ค่ำใชจ้ำ่ยในกำร
ด ำเนินคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรสนิไหมทดแทน รวมถงึค่ำใชจ้่ำยทำงตรงและทำงออ้มอื่นๆ เกีย่วกบักำร
จดักำรค่ำสนิไหมทดแทน  

 
15.  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรบัคืนจากการประกนัภยัต่อ  

 (benefits and claim paid recovered from reinsurers) 
 หมำยถงึ เงนิทีต่อ้งจำ่ยตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั และจ ำนวนเงนิค่ำสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้ใน

รอบระยะเวลำบญัชปีจัจบุนัซึง่ไดช้ ำระไปแลว้และยงัมไิดช้ ำระ รวมทัง้จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและจ ำนวนเงนิ
ทีจ่ำ่ยส ำหรบักำรประเมนิและจดักำรค่ำสนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัคนืจำกกำรประกนัภยัต่อ 

 
16.  ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (commissions and brokerages) 
 หมำยถงึ ค่ำนำยหน้ำ ค่ำจำ้ง และค่ำบ ำเหน็จ ทีจ่ำ่ยใหต้วัแทนประกนัชวีติหรอืนำยหน้ำประกนัชวีติ 

รวมทัง้ผูบ้รหิำรตวัแทนประกนัชวีติ เนื่องในกำรชกัชวนหรอืชีช้่อง หรอืจดักำรใหบุ้คคลไดท้ ำสญัญำประกนัภยั
กบับรษิทั และค่ำบ ำเหน็จทีบ่รษิทัจ่ำยไปเนื่องในกำรรบัประกนัภยัต่อ 

 
17.  ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัอ่ืน (other underwriting expenses) 
 หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยอื่นจำกกำรรบัประกนัภยั ทัง้นี้ ใหร้วมถงึค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ เกีย่วกบัศูนยโ์ทรศพัทก์รณี

กำรขำยผ่ำนทำงโทรศพัท ์และค่ำใชจ้่ำยทำงตรงและทำงออ้มอื่นๆ เกีย่วกบักำรรบัประกนัภยั และใหร้วมถงึเงนิ
สมทบต่ำงๆ ทีบ่รษิทัประกนัชวีติไดจ้ำ่ยใหแ้ก่ส ำนกังำน คปภ. กองทุนประกนัชวีติ ตำมขอ้ก ำหนดของ
พระรำชบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
18.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (operating expenses) 
   หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนทีไ่มเ่กี่ยวกบักำรรบัประกนัภยัและกำรจดักำรค่ำสนิไหมทดแทน 

เช่น  ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน ค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัอำคำรสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ และ ค่ำภำษอีำกร  
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19.  ต้นทุนทางการเงิน (finance costs)  
หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยหรอืตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรก่อหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ เช่น ดอกเบีย้เงนิกู ้  

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ ทัง้นี้ใหต้น้ทุนทำงกำรเงนิรบัรูต้ำมวธิอีตัรำ
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ เป็นตน้ 

 
20.  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (expected credit loss) 

หมำยถงึ ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ (12-month expected credit 
loss) และผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยขุองเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (lifetime expected 
credit loss) ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัยต์ำมสญัญำ รวมทัง้ภำระ
ผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
  

21.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (other expenses) 
 หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรรบัประกนัภยัและกำรลงทุน โดยใหร้วมถงึขำดทุนอื่น 

เช่น ผลเสยีหำยจำกกำรทุจรติของพนกังำน และผลขำดทุนจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และทรพัยส์นิอื่น  
ทีม่ไิดถ้อืเป็นสนิทรพัยล์งทุน ในกรณทีีม่กี ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิดงักล่ำว ใหน้ ำมำหกัลำ้งจำกรำยกำรนี้เพื่อ
แสดงยอดสุทธ ิกรณีทีย่อดสุทธขิองแต่ละประเภทเป็นผลก ำไรใหน้ ำไปแสดงเป็นรำยไดอ้ื่นไวใ้นรำยกำรที ่11 

  ทัง้นี้ หำกรำยกำรใดมสีำระส ำคญัใหแ้ยกแสดงออกมำต่ำงหำก 
 
22.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (tax expense (tax income)) 

หมำยถงึ ผลรวมของภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไร
หรอืขำดทุนส ำหรบังวด ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง   

 
23.  ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (net profit (loss)) 
 หมำยถงึ ยอดรวมรำยไดห้กัดว้ยยอดรวมค่ำใชจ้่ำย หำกมผีลขำดทุนสุทธ ิใหแ้สดงจ ำนวนเงนิไวใ้น

เครือ่งหมำยวงเลบ็ 
 
24.  ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (other comprehensive income) 
 หมำยถงึ รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย (รวมถงึกำรปรบัปรงุกำรจดัประเภทรำยกำรใหม)่ ซึง่มำตรฐำน

กำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 24.1 รำยกำรทีจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
  24.1.1 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (gains (losses) on investment in debt instruments at fair value through other 
comprehensive income) 
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  หมำยถงึ ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
  24.1.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมตรำสำรอนุพนัธส์ ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ในกระแสเงนิสด (gains (losses) on cash flow hedges) 
  หมำยถงึ ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมตรำสำรอนุพนัธท์ีใ่ชใ้นกำรป้องกนัควำม
เสีย่งในกระแสเงนิสด เฉพำะส่วนทีม่ปีระสทิธผิล ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
   24.1.3 ก ำไร (ขำดทุน) จำกตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่งรอตดับญัช ี(gains (losses) from 
deferred cost of hedging) 
  หมำยถงึ ก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมในส่วนทีเ่ป็นมลูค่ำตำมเวลำ
ของสญัญำสทิธทิีจ่ะซือ้หรอืจะขำยหรอืส่วนของอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ หรอืส่วน
ต่ำงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ และก ำไรและขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย
รำยกำรขำ้งตน้ ณ วนัทีก่ ำหนดใหเ้ครือ่งมอืทำงกำรเงนิเป็นเครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่ง ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  24.1.4 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (gains 
(losses) arising from translating the financial statements of a foreign operation) 

  หมำยถงึ ก ำไรและขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ ตำมที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดั
มลูค่ำยตุธิรรมตรำสำรอนุพนัธท์ีใ่ชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ เฉพำะ
ส่วนทีม่ปีระสทิธผิล ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  24.1.5 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ส ำหรบัรำยกำรทีจ่ดั
ประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (share of other comprehensive income of 
associates and joint venture will be reclassified subsequently to profit or loss) 
  หมำยถงึ ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นตำมวธิสี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัรว่มและกำร
รว่มคำ้ (เฉพำะกรณกีำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม) ส ำหรบัรำยกำรทีจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลงั ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  24.1.6 ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัรำยกำรทีจ่ดั
ประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (income tax relating to components of other 
comprehensive income will be reclassified subsequently to profit or loss) 
  หมำยถงึ ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัรำยกำรที่
จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั ซึง่ค ำนวณขึน้ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำร
บญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 24.2 รำยกำรทีไ่ม่จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
  24.2.1 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย ์(gains 
(losses) on changes in revaluation surplus) 
  หมำยถงึ กำรเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย ์ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำน
กำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
  24.2.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (gains (losses) on investment in equity instruments designated at fair value through 
other comprehensive income) 
  หมำยถงึ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่
ก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
  24.2.3 ก ำไร (ขำดทุน) จำกหนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำน
ก ำไรหรอืขำดทุน (gains (losses) on financial liability designated at fair value through profit or loss) 
  หมำยถงึ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิทำงกำรเงนิที่
ก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน เฉพำะส่วนทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ 
  24.2.4 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบัโครงกำร
ผลประโยชน์ของพนกังำน (actuarial gains (losses) on defined benefit plans) 
  หมำยถงึ ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบั
โครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่
เกีย่วขอ้ง 
  24.2.5 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ส ำหรบัรำยกำรทีไ่ม่
จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (share of other comprehensive income of 
associates and joint venture will not be reclassified subsequently to profit or loss) 
  หมำยถงึ ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นตำมวธิสี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัรว่มและกำร
รว่มคำ้ (เฉพำะกรณกีำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม) ส ำหรบัรำยกำรทีไ่มจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลงั ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  24.2.6 ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัรำยกำรทีไ่ม่
จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (income tax relating to components of 
other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss) 
  หมำยถงึ ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัรำยกำรที่
ไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั ซึง่ค ำนวณขึน้ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำร
บญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ถำ้มรีำยกำรนอกเหนือจำกขำ้งตน้ ใหน้ ำเสนอและจดัประเภทตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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25.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (earnings per share) 
 หมำยถงึ ก ำไร (ขำดทุน) ทีค่ ำนวณตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิว่ำดว้ยเรื่องก ำไรต่อหุน้  

หำกมผีลขำดทุนใหแ้สดงจ ำนวนเงนิไวใ้นเครือ่งหมำยวงเลบ็ โดยแยกแสดงเป็น 
25.1 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (basic earnings per share) 
25.2 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (diluted earnings per share) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ค ำแปลภำษำองักฤษทีก่ ำหนดในทีน่ี้ใชเ้ป็นแนวทำงเท่ำนัน้ บรษิทัสำมำรถใชค้ ำแปลอื่นทีเ่หมำะสม
หรอืใกลเ้คยีงได ้


