แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่ มเติ มในงบการเงิ นของบริ ษทั ประกันชีวิต/ประกันวิ นาศภัย
สำนักงำน คปภ. ได้จดั ทำแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติมในงบกำรเงินของบริษทั ประกันชีวติ /
ประกันวินำศภัยนี้ขน้ึ ภำยใต้ขอ้ กำหนดของแนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีเกีย่ วกับเครือ่ งมือทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รำยได้จำกสัญญำ
ทีท่ ำกับลูกค้ำ สำหรับรำยกำรทำงบัญชีดงั ต่อไปนี้
1. หนี้สนิ ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ
2. สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
3. หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
4. กำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง (เฉพำะกรณีทเ่ี ลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง)
5. กำรเปิดเผยด้ำนควำมเสีย่ งของบริษทั ประกันชีวติ /ประกันวินำศภัย
6. สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
1. หนี้ สินทางการเงิ นเพื่อค้า (trading liabilities)

หมำยถึง หนี้สนิ ทำงกำรเงินเพือ่ ค้ำทีไ่ ม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์ ประกอบด้วย ภำระในกำรส่งคืน
หลักทรัพย์ และหนี้สนิ ทำงกำรเงินเพือ่ ค้ำอื่นตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่รวมถึงหนี้สนิ ตรำสำรอนุพนั ธ์
ภำระในกำรส่งคืนหลักทรัพย์ หมำยถึง ภำระของบริษทั ประกันชีวติ ทีต่ อ้ งส่งคืนหลักทรัพย์ทร่ี บั
ไว้เป็ นประกันกำรให้กยู้ มื ตำมธุรกรรมซือ้ คืนภำคเอกชน (Private repo) หรือธุรกรรมกำรยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) ให้แก่คคู่ ำ้ หรือหลักทรัพย์ทย่ี มื มำ เนื่องจำกบริษทั
ประกันชีวติ ได้นำหลักทรัพย์ดงั กล่ำวไปขำยชอร์ต (Short sale)
กำรเปิดเผยนโยบำยบัญชี
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักกำร) กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ
ซึง่ ไม่รวมถึงตรำสำรอนุพนั ธ์ตำมทีม่ ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
กำรเปิดเผยสำหรับหนี้สนิ ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ
ให้แสดงรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย: บำท)
25X1
มูลค่ำยุตธิ รรม
หนี้สนิ ทำงกำรเงินเพือ่ ค้ำ
ภำระกำรส่งคืนหลักทรัพย์ – ตรำสำรหนี้

25X0
มูลค่ำยุตธิ รรม
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(หน่วย: บำท)
25X1
มูลค่ำยุตธิ รรม

25X0
มูลค่ำยุตธิ รรม

ภำระกำรส่งคืนหลักทรัพย์ – ตรำสำรทุน
อื่นๆ
รวม
บวก (หัก) กำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รวม

2. สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ กาหนดให้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (financial assets designated at
fair value through profit or loss)
หมำยถึง สินทรัพย์ทำงกำรเงิน (เช่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยมื ) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กำหนดให้วดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เนื่องจำกช่วยขจัดหรือลดควำมไม่สอดคล้องอย่ำงมีนยั สำคัญใน
กำรวัดมูลค่ำหรือกำรรับรูร้ ำยกำร (accounting mismatch) ซึง่ อำจเกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
หรือกำรรับรูก้ ำไรและขำดทุนจำกรำยกำรดังกล่ำวด้วยเกณฑ์ทแ่ี ตกต่ำงกัน ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
กำรเปิดเผยนโยบำยบัญชี
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักกำร) กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมทีม่ ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด เช่น ลักษณะของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรม กำรรับรูแ้ ละกำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชี วิธที บ่ี ริษทั ประกันภัยได้ถอื ปฏิบตั เิ ป็นไปตำมเงือ่ นไข
ในกำรกำหนดให้สนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กำรเปิดเผยสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ให้แสดงรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย: บำท)
25X1
มูลค่ำยุตธิ รรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรม
หลักทรัพย์รฐั บำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ มื
อื่นๆ
รวม

25X0
มูลค่ำยุตธิ รรม
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25x1
จานวนเงิ น
ฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (หรือกลุม่ ของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน)
- เงินลงทุน
- เงินให้กยู้ มื
- อื่นๆ
รวม

xxx
xxx
xxx
xxx

25x1
จานวนเงิ น
จำนวนเงินของตรำสำรอนุพนั ธ์ดำ้ นเครดิตทีเ่ กีย่ วข้องหรือเครือ่ งมือทีค่ ล้ำยคลึงกันที่
ช่วยลดฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
- ประเภทของตรำสำรอนุพนั ธ์
- ประเภทของตรำสำรอนุพนั ธ์
- ประเภทของตรำสำรอนุพนั ธ์
รวม

xxx
xxx
xxx
xxx

25x1
จานวนเงิ น
กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
- จำนวนเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึง่ ไม่ได้เป็นผลมำ
จำกกำรเปลีย่ นแปลงของสภำวะตลำดทีท่ ำให้เกิดควำมเสีย่ งด้ำนตลำด
- มูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่ำงงวด
- ผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรม

xxx
xxx
xxx
xxx
( หน่วย : บำท )
25x0
จานวนเงิ น

xxx
xxx
xxx
xxx
( หน่วย : บำท )
25x0
จานวนเงิ น

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

25x1
จานวนเงิ น
จำนวนเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดำ้ นเครดิตทีเ่ กีย่ วข้อง
- มูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่ำงงวด
- ผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ประกันภัย
กำหนดให้สนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน

( หน่วย : บำท )
25x0
จานวนเงิ น

xxx
xxx

( หน่วย : บำท )
25x0
จานวนเงิ น
xxx
xxx

นอกจำกนี้ ให้เปิดรำยละเอียดของวิธกี ำรและเหตุผลที่บริษทั ประกันภัยเลือกใช้สำหรับกำรประเมินผล
สะสมของกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นผลจำกกำร
เปลีย่ นแปลงควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

4

หำกบริษทั ประกันภัยกำหนดให้เครือ่ งมือทำงกำรเงินหรือบำงส่วนของเครือ่ งมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เนื่องจำกมีกำรใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ดำ้ นเครดิตในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของเครือ่ งมือทำงกำรเงินนัน้ บริษทั ประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
- สำหรับตรำสำรอนุพนั ธ์ดำ้ นเครดิตทีใ่ ช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของเครือ่ งมือทำง
กำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุนตำมทีก่ ำหนด บริษทั ประกันภัย
ต้องเปิดเผยข้อมูลกำรกระทบยอดของแต่ละรำยกำรสำหรับจำนวนเงินตำมสัญญำ และมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันเริม่ ต้นและวันสิน้ สุดรอบระยะเวลำ
- ผลกำไรหรือผลขำดทุนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุนจำกกำรกำหนดให้เครือ่ งมือทำงกำรเงินหรือ
บำงส่วนของเครือ่ งมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน และ
- เมือ่ มีกำรยกเลิกกำรวัดมูลค่ำเครือ่ งมือทำงกำรเงินหรือบำงส่วนของเครือ่ งมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน บริษทั ประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุตธิ รรมของเครือ่ งมือทำง
กำรเงินนัน้ ซึง่ จะถือเป็ นมูลค่ำตำมบัญชีใหม่ และจำนวนเงินตำมสัญญำหรือจำนวนเงินต้นทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรเปิดเผยสำหรับกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรม
รำยกำร
1. ดอกเบีย้ รับ
- เงินลงทุน (เฉพำะตรำสำรหนี้)
- เงินให้กยู้ มื
- อื่น ๆ
รวม
2. กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรม
- เงินลงทุน (เฉพำะตรำสำรหนี้)
- เงินให้กยู้ มื
- อื่น ๆ
รวม
3. กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชี
- เงินลงทุน (เฉพำะตรำสำรหนี้)
- เงินให้กยู้ มื
- อื่น ๆ
รวม
รวมทัง้ สิน้

25X1

( หน่วย : บำท )
25X0

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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3. หนี้ สินทางการเงิ นที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (financial liabilities designated at fair
value through profit or loss)
หมำยถึง หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุนตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
1. เนื่องจำกช่วยขจัดหรือลดควำมไม่สอดคล้องอย่ำงมีนยั สำคัญในกำรวัดมูลค่ำหรือกำรรับรูร้ ำยกำร
(accounting mismatch) ซึง่ อำจเกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์หรือหนี้สนิ หรือกำรรับรูก้ ำไรและ
ขำดทุนจำกรำยกำรดังกล่ำวด้วยเกณฑ์ทแ่ี ตกต่ำงกัน
2. กลุ่มของหนี้สนิ ทำงกำรเงินหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีม่ กี ำรบริหำรและ
ประเมินผลด้วยเกณฑ์มลู ค่ำยุตธิ รรม
3. บริษทั อำจกำหนดให้สญ
ั ญำแบบผสมทัง้ สัญญำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กำรเปิดเผยนโยบำยบัญชี
ให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักกำร) กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมทีม่ ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด เช่น ลักษณะของหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรม เกณฑ์ทใ่ี ช้ในกำรกำหนดหนี้สนิ ทำงกำรเงินดังกล่ำวในกำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริม่ แรก วิธที บ่ี ริษทั
ประกันภัยได้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมเงือ่ นไขในกำรกำหนดให้หนี้สนิ ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
กำรเปิดเผยสำหรับหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ให้แสดงรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย: บำท)
25X1
มูลค่ำยุตธิ รรม
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมโดยแสดงกำรเปลีย่ นแปลงของ
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเข้ำงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินกูย้ มื
อื่นๆ
รวม
บวก (หัก) กำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รวม

25X0
มูลค่ำยุตธิ รรม
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(หน่วย: บำท)
25X1
มูลค่ำยุตธิ รรม

25X0
มูลค่ำยุตธิ รรม

หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมโดยแสดงกำรเปลีย่ นแปลงของ
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเข้ำงบกำไรขำดทุน
เงินกูย้ มื
อื่นๆ
รวม
บวก (หัก) กำไร (ขำดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รวม

3.1 กรณีทแ่ี สดงผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังนี้
ผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำม
เสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำทีจ่ ะต้องจ่ำยชำระเมือ่ ครบ
กำหนด

25x1
xxx
xxx

( หน่วย : บำท )
25x0
xxx
xxx

นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยกำรโอนกำไรหรือขำดทุนสะสมภำยใต้ส่วนของเจ้ำของ (cumulative gain
or loss within equity) ในระหว่ำงงวด และเหตุผลในกำรโอนรำยกำรดังกล่ำว รวมทัง้ หำกมีกำรตัดรำยกำร
หนี้สนิ ออกจำกบัญชีในระหว่ำงงวด ให้เปิดเผยมูลค่ำกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทีไ่ ด้รบั รู้ ณ วันทีม่ กี ำรตัดรำยกำร
รวมถึงรำยละเอียดของวิธกี ำรและเหตุผลทีบ่ ริษทั ประกันภัยเลือกใช้สำหรับกำรประเมิน ผลสะสมของกำร
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหนี้สนิ
3.2 กรณีทแ่ี สดงผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงของควำมเสีย่ งทุกประเภทในกำไรหรือ
ขำดทุน
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังนี้
25x1
กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
ของหนี้สนิ
- มูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่ำงงวด
- ผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรม
ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำทีจ่ ะต้องจ่ำยชำระเมือ่ ครบ
กำหนด

xxx
xxx
xxx

( หน่วย : บำท )
25x0

xxx
xxx
xxx
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นอกจำกนี้ ให้เปิดรำยละเอียดของวิธกี ำรและเหตุผลทีบ่ ริษทั ประกันภัยเลือกใช้สำหรับกำร
ประเมินผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ ป็นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำมเสีย่ งด้ำน
เครดิตของหนี้สนิ
อีกทัง้ ให้เปิดรำยละเอียดวิธกี ำรทีบ่ ริษทั ประกันภัยใช้ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรแสดงผลกระทบ
ของกำรเปลีย่ นแปลงของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะก่อให้เกิดหรือเพิม่
ควำมไม่สอดคล้องในกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีในกำไรหรือขำดทุนหรือไม่หำกบริษทั ประกันภัยถูกกำหนดให้แสดง
ผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้สนิ ในกำไรหรือขำดทุน บริษทั ประกันภัยต้อง
เปิดเผยรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ ควำมเกีย่ วข้องทำงเศรษฐกิจต่อคุณลักษณะของหนี้สนิ และ
คุณลักษณะของเครือ่ งมือทำงกำรเงินอื่นด้วย
กำรเปิดเผยสำหรับกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
รำยกำร
1. ต้นทุนทำงกำรเงิน
- หนี้สนิ จำกสัญญำประกันภัย
- หนี้สนิ จำกสัญญำลงทุน
- เงินกูย้ มื
- อื่น ๆ
รวม
2. กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรม
- หนี้สนิ จำกสัญญำประกันภัย
- หนี้สนิ จำกสัญญำลงทุน
- เงินกูย้ มื
- อื่น ๆ
รวม
3. กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชี
- หนี้สนิ จำกสัญญำประกันภัย
- หนี้สนิ จำกสัญญำลงทุน
- เงินกูย้ มื
- อื่น ๆ
รวม
รวมทัง้ สิน้

25X1

( หน่วย : บำท )
25X0

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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4. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (เฉพาะกรณี ที่เลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง)
ให้เปิดเผยนโยบำยในกำรป้องกันควำมเสีย่ งแต่ละประเภท (กำรป้องกันควำมเสีย่ งในมูลค่ำ
ยุตธิ รรม กำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด และกำรป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง หลักเกณฑ์ในกำรบันทึกบัญชี
หลักเกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม หลักเกณฑ์ในกำรประเมินควำมมีประสิทธิผล ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องตำมทีม่ ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
กำรเปิดเผยสำหรับตรำสำรอนุ พนั ธ์ทน่ี ำกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ งมำปฏิบตั ใิ ช้
4.1 การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
ให้อธิบำยโดยย่อถึงกลยุทธ์และวิธกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ แต่ละประเภทของบริษทั
ประกันภัยสำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งในมูลค่ำยุตธิ รรม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง (hedging
instruments) รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง (hedged Items) วิธกี ำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ งและรำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ งเพื่อประเมินควำมมีประสิทธิผล
ของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง วิธกี ำรกำหนดอัตรำส่วนกำรป้องกันควำมเสีย่ ง และแหล่งทีม่ ำของควำมไม่ม ี
ประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
(1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง
ให้เปิดเผยข้อมูลระยะเวลำคงเหลือของสัญญำและควำมไม่มปี ระสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง ดังนี้

ประเภทควำมเสีย่ ง
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
(ตัวอย่ำง) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (บำท : ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่ (บำท ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้
(ตัวอย่ำง) สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- อัตรำดอกเบีย้ เฉลีย่
ควำมเสีย่ งด้ำนอื่น ๆ
(ตัวอย่ำง) สัญญำขำยตรำสำรหนี้ล่วงหน้ำ
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- รำคำเฉลีย่ (บำท)

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
ระยะเวลำคงเหลือของสัญญำ
3 เดือน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ 5
หรือน้อย 3 เดือน ถึง
ปี
ปี
กว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
%

xxx
%

xxx
%

xxx
%

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
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(หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0

ประเภทควำมเสีย่ ง

จำนวน
เงินตำม
สัญญำ*

มูลค่ำตำมบัญชี
(มูลค่ำยุตธิ รรม)

สินทรัพย์

หนี้สนิ

xxx

xxx

xxx

2. เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
ดอกเบีย้
(ตัวอย่ำง)
สัญญำแลกเปลีย่ น
อัตรำดอกเบีย้
1. เงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอื่น ๆ
(ตัวอย่ำง)
สัญญำขำยตรำสำร
หนี้ล่วงหน้ำ
1. เงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

รวม
รวมทัง้ สิน้

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
แลกเปลีย่ น
(ตัวอย่ำง)
สัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (บำท :
ดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ)
1. เงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้

รำยกำรใน
งบแสดง
ฐำนะ
กำรเงินที่
รวม
เครือ่ งมือที่
ใช้ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

สินทรัพย์
(หนี้สนิ )
ตรำสำร
อนุพนั ธ์
สินทรัพย์
(หนี้สนิ )
ตรำสำร
อนุพนั ธ์

สินทรัพย์
(หนี้สนิ )
ตรำสำร
อนุพนั ธ์

สินทรัพย์
(หนี้สนิ )
ตรำสำร
อนุพนั ธ์

กำรเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ำยุตธิ รรม
ซึง่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรรับรูค้ วำม
ไม่มปี ระสิทธิผล
ของกำรป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

ควำมไม่ม ี
ประสิทธิผล
ของกำร
้ปองกันควำม
เสีย่ งทีไ่ ด้รบั รู้
ในกำไรหรือ
ขำดทุน

xxx

xxx

กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำร
บัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง

xxx

xxx

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัด
มูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

รำยกำรในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จทีร่ วมควำมไม่ม ี
ประสิทธิผลของกำรป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำร
บัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง

กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำร
บัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง
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* ในกรณีของตรำสำรอนุพนั ธ์ประเภทอัตรำดอกเบีย้ ให้หมำยถึงจำนวนทีอ่ ำ้ งอิงตำมสัญญำ ในกรณีของสัญญำ equity option ให้หมำยถึงรำคำตลำด
ของหุน้ ทีอ่ ำ้ งอิง และในกรณีของตรำสำรอนุพนั ธ์อน่ื ๆ ให้หมำยถึงจำนวนเงินตำมสัญญำสำหรับด้ำนทีบ่ ริษทั ประกันภัยมีภำระต้องจ่ำยชำระ

(2) รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังนี้

มูลค่ำตำมบัญชี
ประเภทควำมเสีย่ ง

สินทรัพย์

ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
แลกเปลีย่ น
(ตัวอย่าง)
1. เงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้
2. เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
ดอกเบีย้
(ตัวอย่าง)
1. เงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้
รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอื่น ๆ
(ตัวอย่าง)
1. เงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้
รวม

หนี้สนิ

มูลค่ำสะสมของกำร
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ำ
กำร
ตำมบัญชี ซึง่ รวมอยู่
เปลีย่ นแปลงใน
ในมูลค่ำตำมบัญชีของ
มูลค่ำตำมบัญชี
้
รำยกำรทีม่ กี ำรปองกัน รำยกำรในงบแสดงฐำนะ ซึง่ ใช้เป็นเกณฑ์
ควำมเสีย่ ง
กำรเงินทีร่ วมรำยกำรทีม่ ี
ในกำรรับรู้
กำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ควำมไม่ม ี
ประสิทธิผลของ
กำรป้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สนิ
ควำมเสีย่ ง

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน –
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน –
ตรำสำรหนี้

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน –
ตรำสำรหนี้

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
มูลค่ำสะสมของกำร
เปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ำตำมบัญชีท่ี
คงเหลืออยู่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
สำหรับรำยกำรทีม่ ี
กำรป้องกันควำม
เสีย่ งทีไ่ ด้หยุดปรับ
ผลกำไรขำดทุนจำก
กำรป้องกันควำม
เสีย่ ง

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx
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4.2 การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ นสด
ให้อธิบำยโดยย่อถึงกลยุทธ์และวิธกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ แต่ละประเภทของบริษทั
ประกันภัยสำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง (hedging
instruments) รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง (hedged items) วิธกี ำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ งและรำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ งเพื่อประเมินควำมมีประสิทธิผล
ของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง วิธกี ำรกำหนดอัตรำส่วนกำรป้องกันควำมเสีย่ ง และแหล่งทีม่ ำของควำมไม่ม ี
ประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
(1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง
ให้เปิดเผยข้อมูลระยะเวลำคงเหลือของสัญญำและควำมไม่มปี ระสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
(ตัวอย่ำง) สัญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ (บำท : เยน)
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่ (บำท ต่อ 1 เยน)
- อัตรำดอกเบีย้ เฉลีย่
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้
(ตัวอย่ำง) สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- อัตรำดอกเบีย้ เฉลีย่
ควำมเสีย่ งด้ำนอื่น ๆ
(ตัวอย่ำง) สัญญำขำยตรำสำรหนี้ล่วงหน้ำ
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- รำคำเฉลีย่ (บำท)

( หน่วย : บำท )25x1 : 25x0
ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
3 เดือน
มากกว่า มากกว่า 1 มากกว่า 5
หรือน้ อย 3 เดือน ถึง
ปี
ปี
กว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี

xxx
xxx
%

xxx
xxx
%

xxx
xxx
%

xxx
xxx
%

xxx
%

xxx
%

xxx
%

xxx
%

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
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( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0

ประเภทควำมเสีย่ ง

จำนวน
เงินตำม
สัญญำ*

มูลค่ำตำมบัญชี (มูลค่ำ
ยุตธิ รรม)

สินทรัพย์

หนี้สนิ

xxx

xxx

xxx

รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
ดอกเบี้ย
(ตัวอย่ำง)
สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำ
ดอกเบี้ย
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอื่น ๆ
(ตัวอย่ำง)
สัญญำซือ้ ตรำสำรหนี้
ล่วงหน้ำ

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
แลกเปลีย่ น
(ตัวอย่ำง)
สัญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศและอัตรำ
ดอกเบี้ย (บำท : เยน)
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

รำยกำรในงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงินทีร่ วม
เครื่องมือทีใ่ ช้
ป้องกันควำม
เสีย่ ง

สินทรัพย์
(หนี้สนิ ) ตรำ
สำรอนุพนั ธ์

สินทรัพย์
(หนี้สนิ ) ตรำ
สำรอนุพนั ธ์

สินทรัพย์
(หนี้สนิ ) ตรำ
สำรอนุพนั ธ์

กำร
เปลีย่ นแปล
งในมูลค่ำ
ยุตธิ รรมซึง่
ใช้เป็ น
เกณฑ์ใน
กำรรับรู้
ควำมไม่มี
ประสิทธิผล
ของกำร
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

กำไร
ขำดทุน
จำกกำร
ป้องกัน
ควำม
เสีย่ งที่
ได้รบั รู้
ในกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
อื่น

ควำมไม่มี
ประสิทธิ
ผลของกำร
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง
ทีไ่ ด้รบั รูใ้ น
กำไรหรือ
ขำดทุน

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

รำยกำรใน
งบกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จที่
รวมควำม
ไม่มี
ประสิทธิผล
ของกำร
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

กำไร
(ขำดทุน)
สุทธิจำก
กำรบัญชี
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

มูลค่ำเงิน
สำรอง
สำหรับกำร
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง
ในกระแส
เงินสดทีถ่ กู
ปรับปรุง
รำยกำรไป
ยังกำไร
หรือ
ขำดทุน

xxx

รำยกำรใน
งบกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จที่
รวมกำร
ปรับปรุง
รำยกำร

รำยได้จำก
กำรลงทุน
สุทธิ

xxx

กำไร
(ขำดทุน)
สุทธิจำก
กำรบัญชี
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

xxx

รำยได้จำก
กำรลงทุน
สุทธิ

xxx
กำไร
(ขำดทุน)
สุทธิจำก
กำรบัญชี
ป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

xxx

รวม
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
รวมทัง้ สิน้
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
* ในกรณีของตรำสำรอนุพนั ธ์ประเภทอัตรำดอกเบี้ย ให้หมำยถึงจำนวนทีอ่ ำ้ งอิงตำมสัญญำ ในกรณีของสัญญำ equity option ให้หมำยถึงรำคำตลำดของหุน้ ทีอ่ ำ้ งอิง และในกรณี
ของตรำสำรอนุพนั ธ์อ่นื ๆ ให้หมำยถึงจำนวนเงินตำมสัญญำสำหรับด้ำนทีบ่ ริษทั ประกันภัยมีภำระต้องจ่ำยชำระ
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(2) รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง

ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
(ตัวอย่าง)
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้
(ตัวอย่าง)
1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
รวม
ควำมเสีย่ งด้ำนอื่นๆ
รำยกำรทีค่ ำดกำรณ์
รวม

รายการในงบแสดงฐานะการเงิ นที่
รวมรายการที่มีการป้ องกันความ
เสี่ยง

การ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าเงิ นสารอง
มูลค่าตามบัญชี
สาหรับการ
ซึ่งใช้เป็ นเกณฑ์
ป้ องกันความ
ในการรับรู้ความ
เสี่ยงในกระแส
ไม่มีประสิ ทธิ ผล
เงิ นสด
ของการป้ องกัน
ความเสี่ยง

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
มูลค่าเงิ นสารอง
สาหรับการ
ป้ องกันความ
เสี่ยงในกระแส
เงิ นสดส่วนที่
ไม่ได้ใช้การ
บัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงแล้ว

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน – ตรำสำรหนี้

Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน – ตรำสำรหนี้

Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

Xxx
xxx

นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยระยะเวลำทีค่ ำดว่ำกระแสเงินสดของรำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ งจะเกิดขึน้ และมี
ผลกระทบต่อกำไรขำดทุน ตำมนโยบำยกำรบริหำรของบริษทั ประกันภัย โดยอำจเปิดเผยในลักษณะกำร
บรรยำยหรือแสดงเป็ นตำรำงตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้
กระแสเงิ นสด
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่ำย
กระแสเงินสดสุทธิ

3 เดือนหรือน้ อยกว่า
xxx
xxx
xxx

มากกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี
xxx
xxx
xxx

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
xxx
xxx
xxx

4.3 การป้ องกันความเสี่ยงในเงิ นลงทุนสุทธิ ในหน่ วยงานต่ างประเทศ
ให้อธิบำยโดยย่อถึงกลยุทธ์และวิธกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ แต่ละประเภทของบริษทั
ประกันภัยสำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำนต่ำงประเทศ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำม
เสีย่ ง (hedging instruments) รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง (hedged Items) วิธกี ำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์
เชิงเศรษฐกิจระหว่ำงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ งและรำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ งเพื่อประเมินควำมมี
ประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง วิธกี ำรกำหนดอัตรำส่วนกำรป้องกันควำมเสีย่ ง และแหล่งทีม่ ำของควำม
ไม่มปี ระสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง

14

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
ระยะเวลำคงเหลือของสัญญำ
1 ปีหรือน้อย มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 5 ปี
กว่ำ
ถึง 5 ปี

ประเภทควำมเสีย่ ง
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
(ตัวอย่ำง) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (บำท : ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
- จำนวนเงินตำมสัญญำ (XXบำท)
- อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่ (บำท ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0

ประเภทควำม
เสีย่ ง

ควำมเสีย่ งด้ำน
อัตรำแลกเปลีย่ น
(ตัวอย่ำง)
สัญญำ
แลกเปลีย่ น
เงินตรำ
ต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบี้ย
(บำท : ดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ)

จำนวน
เงินตำม
สัญญำ*

xxx

มูลค่ำตำมบัญชี
(มูลค่ำยุตธิ รรม)

สินทรัพย์

หนี้สนิ

xxx

xxx

รำยกำรในงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงินทีร่ วม
เครื่องมือทีใ่ ช้
ป้องกันควำม
เสีย่ ง

สินทรัพย์
(หนี้สนิ ) ตรำ
สำรอนุพนั ธ์

กำร
เปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ำ
ยุตธิ รรมซึง่ ใช้
เป็ นเกณฑ์ใน
กำรรับรูค้ วำม
ไม่มี
ประสิทธิผล
ของกำร
ป้องกันควำม
เสีย่ ง

กำไร
ขำดทุน
จำกกำร
ป้องกัน
ควำม
เสีย่ งทีไ่ ด้
รับรูใ้ น
กำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
อื่น

ควำมไม่มี
ประสิทธิผล
ของกำร
ป้องกัน
ควำมเสีย่ งที่
ได้รบั รูใ้ น
กำไรหรือ
ขำดทุน

รำยกำรในงบ
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จที่
รวมควำมไม่มี
ประสิทธิผล
ของกำร
ป้องกันควำม
เสีย่ ง

xxx

xxx

xxx

กำไร
(ขำดทุน)
สุทธิจำกกำร
บัญชีป้องกัน
ควำมเสีย่ ง

มูลค่ำเงิน
สำรอง
สำหรับกำร
ป้องกันควำม
เสีย่ งในเงิน
ลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำน
ต่ำงประเทศ
ทีถ่ กู
ปรับปรุง
รำยกำรไป
ยังกำไรหรือ
ขำดทุน

xxx

รำยกำรใน
งบกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จที่
รวมกำร
ปรับปรุง
รำยกำร

(ขึน้ กับ
กำรแสดง
รำยกำร
ของกำไร
หรือ
ขำดทุน
จำกกำร
จำหน่ำย
เงินลงทุน)

รวมทัง้ สิน้
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
* ในกรณีของตรำสำรอนุพนั ธ์ประเภทอัตรำดอกเบี้ย ให้หมำยถึงจำนวนทีอ่ ำ้ งอิงตำมสัญญำ ในกรณีของสัญญำ equity option ให้หมำยถึงรำคำตลำดของหุน้ ทีอ่ ำ้ งอิง และในกรณี
ของตรำสำรอนุพนั ธ์อ่นื ๆ ให้หมำยถึงจำนวนเงินตำมสัญญำสำหรับด้ำนทีบ่ ริษทั ประกันภัยมีภำระต้องจ่ำยชำระ
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(1) รำยกำรทีม่ กี ำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง

ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
(ตัวอย่าง)
1. เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
(ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ตามบัญชีซึ่งใช้เป็ นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไม่มี
ประสิ ทธิ ผลของการ
ป้ องกันความเสี่ยง

มูลค่าเงิ นสารองสาหรับ
การป้ องกันความเสี่ยงใน
เงิ นลงทุนสุทธิ ใน
หน่ วยงานต่างประเทศ

xxx

xxx

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
มูลค่าเงิ นสารองสาหรับ
การป้ องกันความเสี่ยงใน
เงิ นลงทุนสุทธิ ใน
หน่ วยงานต่างประเทศ
ส่วนที่ไม่ได้ใช้การบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงแล้ว

xxx

4.4 การกระทบยอดเงิ นสารองภายใต้ส่วนของเจ้าของ
ให้เปิดเผยกำรกระทบยอดเงินสำรองสำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด และเงินสำรอง
สำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำนต่ำงประเทศภำยใต้ส่วนของเจ้ำของแยกตำม
ประเภทควำมเสีย่ ง รวมทัง้ กำรวิเครำะห์กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัวอย่ำง
ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25xx
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ นสด
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมในส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น (ตัวอย่ำง)
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้ (ตัวอย่ำง)
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุน
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น (ตัวอย่ำง)
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้ (ตัวอย่ำง)
ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้อง
ยอดสิ้ นงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25xx

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25 xx
การป้ องกันความเสี่ยงในเงิ นลงทุนสุทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมในส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้อง
ยอดสิ้ นงวด 31 ธันวาคม พ.ศ. 25xx

สารองสาหรับการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
กาไร (ขาดทุน) จากการ
แปลงค่างบการเงิ นจากการ
ดาเนิ นงานในต่างประเทศ
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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ต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยง
รอตัดบัญชี
xxx

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25 xx
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าของต้นทุนป้ องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนต่ำงอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
xxx
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนของอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำ
xxx
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุน
xxx
ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้อง
xxx
xxx
ยอดสิ้ นงวด 31 ธันวาคม พ.ศ. 25xx
้
*หมำยเหตุ: บริษทั อำจเปิดเผยเกีย่ วกับกำรกระทบยอดสำรองทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบัญชีปองกันควำมเสีย่ งในหมำยเหตุน้ตี ำมตำรำงข้ำงต้น หรือหำก
บริษทั ได้เปิดเผยกำรกระทบยอดในลักษณะเดียวกันในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของหรือในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ออื่น
บริษทั ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตำรำงข้ำงต้นในหมำยเหตุขอ้ นี้

4.5 การเปิ ดเผยสาหรับกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

1. กำรป้องกันควำมเสีย่ งในมูลค่ำยุตธิ รรม
- ส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผล
- ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล
รวม
2. กำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด
- ส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผล
- ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลสำหรับรำยกำรทีม่ กี ำร
ป้องกันควำมเสีย่ งเมือ่ กำรป้องกันควำมเสีย่ ง
สิน้ สุด
รวม
3. กำรป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิ ใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
- ส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผล
- ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลสำหรับรำยกำรทีม่ กี ำร
ป้องกันควำมเสีย่ งเมือ่ กำรป้องกันควำมเสีย่ ง
สิน้ สุด
รวม
รวมทัง้ สิน้

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
รวม

ความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบีย้

ความเสี่ยงด้าน
อื่น ๆ

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

-

-

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
ตรงกับหน้ำงบกำไร
ขำดทุนและกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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5. การเปิ ดเผยด้านความเสี่ยงของบริ ษทั ประกันชีวิตและประกันวิ นาศภัย
ให้เปิดเผยข้อมูลซึง่ ช่วยให้ผใู้ ช้งบกำรเงินประเมินลักษณะและขอบเขตของควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกสัญญำ
ประกันภัย ตำมย่อหน้ำที่ 39 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเรือ่ งสัญญำประกันภัย และจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
สำหรับควำมเสีย่ งจำกเครือ่ งมือทำงกำรเงิน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับควำมเสีย่ งแต่ละประเภททีเ่ กิด
จำกเครือ่ งมือทำงกำรเงิน ได้แก่ (1) ข้อมูลเชิงคุณภำพ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่ งและกำร
เกิดขึน้ ของควำมเสีย่ ง วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ (2) ข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น ฐำนะ
เปิดต่อควำมเสีย่ งทีม่ ี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กำรกระจุกตัวของควำมเสีย่ ง
โดยข้อมูลของควำมเสีย่ งแต่ละประเภทต้องครอบคลุมรำยกำรดังต่อไปนี้ ตำมทีม่ ำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
1) ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต คือ ควำมเสีย่ งทีค่ ่สู ญ
ั ญำของเครื่องมือทำงกำรเงินฝ่ำยหนึ่งจะทำให้
เกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินต่อคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งโดยกำรทีไ่ ม่สำมำรถจ่ำยชำระภำระ
ผูกพัน ให้เปิดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตสำหรับเครือ่ งมือทำง
กำรเงินทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของกำรด้อยค่ำในมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ
ที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทำงกำรเงิน โดยเปิดเผยแยกตำมประเภทของเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
เช่น เงินให้กยู้ มื (รวมรำยกำรนอกงบดุลทีเ่ กีย่ วข้อง) ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้
ประเภทเครือ่ งมือทำง
กำรเงิน
นโยบำยของเครือ่ งมือทำงกำรเงินมีควำมเสีย่ งด้ำน
เครดิตต่ำ (ถ้ำมีกำรนำมำปฏิบตั ใิ ช้)
นโยบำยของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงมี
นัยสำคัญตัง้ แต่ กำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริม่ แรก เมือ่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวเกินกำหนดชำระมำกกว่ำ
30 วัน
คำนิยำมเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณของกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำของบริษทั ประกันภัย รวมถึงเหตุผลในกำร
เลือกคำนิยำมเหล่ำนัน้
นโยบำยของสินทรัพย์ทำงกำรเงินว่ำเข้ำข่ำยเป็น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ กี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
นโยบำยกำรตัดจำหน่ำยของบริษทั ประกันภัย รวมถึงข้อ
บ่งชีว้ ่ำไม่มกี ำรได้รบั คืนทีส่ มเหตุสมผลทีค่ ำดว่ำจะ
เกิดขึน้ และข้อมูลเกีย่ วกับนโยบำยสำหรับสินทรัพย์ทำง
กำรเงินทีต่ ดั จำหน่ำยแล้ว แต่ยงั อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุม
ของบริษทั ประกันภัย

ประเภทเครือ่ งมือทำง
กำรเงิน
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หำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ถูกวัดมูลค่ำ
แบบกลุ่ม บริษทั ประกันภัยจะจัดกลุ่มเครือ่ งมือเหล่ำนัน้
อย่ำงไร

- นโยบำยของกำรถือปฏิบตั สิ ำหรับกำรเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขใหม่อย่ำงไร
- นโยบำยของกำรจัดประเภทควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ กี ำร
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขณะทีค่ ่ำเผื่อผลขำดทุนถูกวัดมูลค่ำด้วยจำนวนทีเ่ ท่ำกับผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
ตลอดอำยุของเครือ่ งมือทำงกำรเงินหรือไม่ โดยปรับปรุงขอบเขตของค่ำเผื่อผลขำดทุนให้กลับสู่สภำพเดิมที่
ถูกวัดมูลค่ำด้วยจำนวนทีเ่ ท่ำกับผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ
- นโยบำยของกำรติดตำมมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ว่ำเป็นไป
ตำมเงือ่ นไขตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องจนภำยหลังกำรวัดมูลค่ำใหม่ดว้ ยจำนวนทีเ่ ท่ำกับผล
ขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุของเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
อีกทัง้ ให้เปิดอธิบำยเกีย่ วกับข้อมูล สมมติฐำนและเทคนิคกำรประมำณกำรทีถ่ อื ปฏิบตั ติ ำม
กำรด้อยค่ำของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทำงกำรเงิน โดยเปิดเผยแยกตำม
ประเภทของเครือ่ งมือทำงกำรเงิน เช่น เงินให้กยู้ มื (รวมรำยกำรนอกงบดุลทีเ่ กีย่ วข้อง) ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้
ประเภทเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
เกณฑ์พน้ื ฐำนของข้อมูลและสมมติฐำนและวิธกี ำร
ประมำณกำรทีใ่ ช้ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ
เกณฑ์พน้ื ฐำนของข้อมูลและสมมติฐำนและวิธกี ำร
ประมำณกำรทีใ่ ช้ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุของเครือ่ งมือทำง
กำรเงินทีม่ คี วำมเสีย่ งเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญนับแต่กำร
รับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริม่ แรก
เกณฑ์พน้ื ฐำนของข้อมูลและสมมติฐำนและวิธกี ำร
ประมำณกำรทีใ่ ช้ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุของเครือ่ งมือทำง
กำรเงินทีม่ กี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กำรใช้ขอ้ มูลคำดกำรณ์ในอนำคตในกำรพิจำรณำผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ อย่ำงไร ซึง่ รวมถึง
กำรใช้ขอ้ มูลทำงเศรษฐศำสตร์มหภำค

กำรเปลีย่ นแปลงในวิธกี ำรประมำณกำรหรือสมมติฐำนทีม่ ี
นัยสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ
เหตุผลในกำรเปลีย่ นแปลง ดังกล่ำว (ถ้ำมี)

ตัวอย่าง:
ั ยทีใ่ ช้ในกำรทำ forward
- ปจจั
looking
- ควำมสัมพันธ์ของ forward looking
กับข้อมูลในอดีต
- จำนวนสถำนกำรณ์ ทีใ่ ช้ และค่ำ
ของแต่ละปจั จัย

ประเภทเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
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อีกทัง้ ให้เปิดเผยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ สำหรับเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีอ่ ยูใ่ น
ขอบเขตของข้อกำหนดเรือ่ งกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทำง
กำรเงิน โดยเปิดเผยแยกตำมประเภทของเครื่องมือทำงกำรเงิน เช่น เงินให้กยู้ มื (รวมรำยกำรนอกงบดุลที่
เกีย่ วข้อง) ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย ตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ประเภทสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน)
ยอดต้นงวด
กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจำก
กำรเปลีย่ นกำรจัดชัน้
กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจำก
กำรวัดมูลค่ำค่ำเผือ่ ผล
ขำดทุนใหม่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่ท่ี
ซื้อหรือได้มำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ ูกตัด
รำยกำรออกจำกบัญชี
ส่วนทีต่ ดั จำหน่ำยจำกบัญชี
ส่วนทีไ่ ด้รบั คืน
อื่น ๆ
ยอดปลำยงวด

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
ค่าเผือ่ ผล
รวม
ขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาด
ว่าจะเกิ ดขึน้
ของสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นที่
มีการด้อยค่า
ด้านเครดิ ต
เมื่อเริ่ มแรกที่
ซื้อหรือได้มา
(Lifetime
ECLpurchased or
originated
credit
impaired)

ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ไม่มี
การเพิ่ มขึน้ อย่าง
มีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต
(12-mth ECL)

ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ มีการ
เพิ่ มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต
(Lifetime ECLnot credit
impaired)

ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิ ต
(Lifetime ECLcredit impaired)

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
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( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0

ยอดต้นงวด
กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจำกกำรวัด
มูลค่ำค่ำเผือ่ ผลขำดทุนใหม่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่ทซ่ี ้อื หรือได้มำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ ูกตัดรำยกำร
ออกจำกบัญชี
ส่วนทีต่ ดั จำหน่ำยจำกบัญชี
ส่วนทีไ่ ด้รบั คืน
อื่น ๆ
ยอดปลำยงวด

ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีใ่ ช้วธิ กี ำรคำนวณค่ำเผือ่ ผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ อย่ำงง่ำย
เช่น ลูกหนี้กำรค้ำ
เช่น สินทรัพย์ตำมสัญญำ
อื่นๆ
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

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

ในระหว่ำงงวด บริษทั ประกันภัยมีมลู ค่ำรวมของผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ทีไ่ ม่ได้คดิ ลดเป็นมูลค่ำ
ปจั จุบนั ณ กำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริม่ แรกสำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ กี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมือ่ เริม่ แรกที่
ซือ้ หรือได้มำจำนวน XXX บำท
นอกจำกนี้ บริษทั ประกันภัยต้องอธิบำยกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญของมูลค่ำตำมบัญชีของ
เครือ่ งมือทำงกำรเงินในระหว่ำงงวดทีม่ ตี ่อกำรเปลีย่ นแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะ
เกิดขึน้ ดังนี้
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เครื่องมือทางการเงิ น

(ตัวอย่ำง)
เงินให้กยู้ มื ทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย

คาอธิ บายของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญของ
มูลค่าตามบัญชี

พอร์ตสินเชือ่ บุคคลลดลง 500
ล้ำนบำท

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่ เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
สิ นทรัพย์ทาง
สิ นทรัพย์ทาง
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ ไม่มีการ
การเงิ นที่ มีการ
การเงิ นที่ มีการ
เพิ่ มขึน้ อย่างมี
เพิ่ มขึน้ อย่างมี
ด้อยค่าด้าน
นัยสาคัญของ
นัยสาคัญของ
เครดิ ต
ความเสี่ยงด้าน
ความเสี่ยงด้าน
(Lifetime ECLเครดิ ต
เครดิ ต
credit impaired)
(12-mth ECL)
(Lifetime ECL-not
credit impaired)
xxx
xxx
xxx

( หน่วย : บำท )
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงิ นสดตามสัญญาซึ่งไม่ทาให้เกิ ดการตัดรายการออก
จากบัญชีในระหว่างปี
รำคำทุนตัดจำหน่ำยก่อนกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึง่ กระแสเงินสดตำมสัญญำได้
เปลีย่ นแปลงระหว่ำงรอบระยะเวลำกำรรำยงำน
กำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้
มูลค่ำตำมบัญชีขนั ้ ต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขซึง่ ค่ำเผือ่ ผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ถูกเปลีย่ นระหว่ำงงวดสิน้ สุดเพือ่ ไปเป็นมูลค่ำเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะ
เกิดขึน้ ในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ

อีกทัง้ ให้เปิดจำนวนเงินซึง่ เป็นตัวแทนทีด่ ที ส่ี ุดของฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของ
เครือ่ งมือทำงกำรเงิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงหลักประกันทีม่ อี ยู่หรือกำรดำเนินกำร
ใดๆ เพื่อเพิม่ ควำมน่ำเชื่อถือ (เช่น สัญญำทีย่ นิ ยอมให้หกั กลบลบหนี้ระหว่ำงกัน ซึง่ ไม่เข้ำเงือ่ นไขของกำรหัก
กลบตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรือ่ ง กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน)
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สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
- สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- เงินให้กยู้ มื
- สินทรัพย์ลงทุนทีผ่ เู้ อำประกันภัยรับควำมเสีย่ ง
- อื่นๆ
รวม
ภำระผูกพันของกำรให้สนิ เชือ่
รวมฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต

25X1

( หน่วย : บำท )
25X0

xxx

xxx

xxx

xxx

- รำยละเอียดของลักษณะและคุณภำพของหลักประกันทีบ่ ริษทั ประกันภัยถือไว้
- คำอธิบำยของกำรเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สำคัญในคุณภำพของหลักประกันหรือกำรดำเนินกำรใดๆ
เพื่อเพิม่ ควำมน่ ำเชื่อถือทีเ่ ป็ นผลมำจำกกำรเสื่อมค่ำหรือกำรเปลีย่ นแปลงในนโยบำย
หลักประกันของบริษทั ประกันภัยในระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน
- ข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทำงกำรเงินทีบ่ ริษทั ประกันภัยไม่ได้รบั รูค้ ่ำเผื่อผลขำดทุน เนื่องจำกมี
หลักประกัน
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ กี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ณ วันทีร่ ำยงำน ให้เปิดเผยข้อมูลเชิง
ปริมำณเกีย่ วกับหลักประกันทีบ่ ริษทั ประกันภัยถือไว้เพื่อเป็นประกันและกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อเพิม่
ควำมน่ ำเชื่อถือ (เช่น มูลค่ำหลักประกันและกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อเพิม่ ควำมน่ำเชื่อถือทีจ่ ะลดควำม
เสีย่ งด้ำนเครดิต) และบริษทั ประกันภัยต้องเปิดเผยยอดคงค้ำงตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
ถูกตัดจำหน่ ำยระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและยังคงอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุม
ในกรณีทบ่ี ริษทั ประกันภัยได้รบั สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินใน
ระหว่ำงงวด เพื่อเป็นหลักประกันหรือใช้ดำเนินกำรเพิม่ ควำมน่ ำเชื่อถือ (เช่น กำรค้ำประกัน) และ
สินทรัพย์ดงั กล่ำวเข้ำเงื่อนไขกำรรับรูร้ ำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชีหรือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับอื่น บริษทั ประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ประกันภัยถือ
ไว้ ณ วันทีร่ ำยงำนดังต่อไปนี้
- ลักษณะและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และ
- นโยบำยของบริษทั ประกันภัยในกำรจำหน่ ำยหรือกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ หำกสินทรัพย์
เหล่ำนัน้ ไม่สำมำรถจะเปลีย่ นเป็นเงินสดได้ทนั ที
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อีกทัง้ ให้เปิดเผยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
ของเงินให้สนิ เชื่อและสัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน โดยแยกตำมระดับกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำน
เครดิต
สำหรับลูกหนี้กำรค้ำ สินทรัพย์ตำมสัญญำ หรือ ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทีใ่ ช้วธิ กี ำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ อย่ำงง่ำยให้เปิดเผยจำนวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและ
ฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต ณ วันทีใ่ นงบกำรเงิน

(ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน)
(ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน)
(ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน)
(ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน)

ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนทาง
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ ไม่มี
การเพิ่ มขึน้ อย่าง
มีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต
(12-mth ECL)

ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนทาง
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ มีการ
เพิ่ มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต
(Lifetime ECLnot credit
impaired)

ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนทาง
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิ ต
(Lifetime ECLcredit impaired)

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
ค่าเผือ่ ผล
รวม
ขาดทุนทาง
เครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึน้ ของ
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิ ตเมื่อ
เริ่ มแรกที่ ซื้อ
หรือได้มา
(Lifetime ECLpurchased or
originated
credit impaired)
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

2) ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ประกันภัยจะเผชิญกับควำมยำกลำบำกใน
กำรชำระคืนภำระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้องกับหนี้สนิ ทำงกำรเงิน ซึง่ ต้องจ่ำยชำระด้วยเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
- รำยละเอียดกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องทีเ่ กีย่ วข้องตำมมุมมองของบริษทั
ประกันภัย
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จำนวนกระแสเงินสดไหลออก
เมือ่ ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ

ระยะเวลำครบ
กำหนดไม่เกิน 1
เดือน

ระยะเวลำครบ
กำหนดมำกกว่ำ 1
เดือนแต่ไม่เกิน 3
เดือน

ระยะเวลำครบ
กำหนดมำกกว่ำ 3
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี

( หน่วย : บำท )
25x1 : 25x0
ระยะเวลำครบ
ระยะเวลำครบ
กำหนดมำกกว่ำ 1 ปี กำหนดมำกกว่ำ 5
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ปี

ประเภทหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
ประเภทหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
ประเภทหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีเ่ ป็นตรำสำร
อนุพนั ธ์

3) ควำมเสีย่ งด้ำนตลำด
ควำมเสีย่ งด้ำนตลำด ควำมเสีย่ งทีม่ ลู ค่ำยุตธิ รรมหรือกระแสเงินสดในอนำคตของเครือ่ งมือ
ทำงกำรเงินจะมีควำมผันผวนอันเนื่องมำจำกกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำตลำด ควำมเสีย่ งด้ำน
ตลำดประกอบด้วยควำมเสีย่ ง 3 ประเภท ได้แก่ ควำมเสีย่ งด้ำนสกุลเงิน ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำ
ดอกเบีย้ และควำมเสีย่ งด้ำนรำคำอื่น
สำหรับบริษทั ทีไ่ ม่ได้ใช้วธิ ี Value-At-Risk ซึง่ สะท้อนถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมเสีย่ ง
(เช่น อัตรำดอกเบีย้ และอัตรำแลกเปลีย่ น) และใช้ผลของกำรวิเครำะห์ดงั กล่ำวในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำง
กำรเงิน ให้บริษทั เปิดเผยรำยควำมเสีย่ งดังต่อไปนี้
- กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) สำหรับควำมเสีย่ งด้ำนตลำดแต่ละประเภททีบ่ ริษทั
ประกันภัยเผชิญอยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน โดยแสดงถึงผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงของ
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมเสีย่ งด้ำนตลำดทีม่ ตี ่อกำไรหรือขำดทุนและส่วนของเจ้ำของของบริษทั
ประกันภัย ซึง่ มีควำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ ณ วันดังกล่ำว
- วิธกี ำรและสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว และ
- กำรเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรและสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวจำกงวดก่อน รวมถึงเหตุผล
ของกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
หำกบริษทั ประกันภัยมีกำรทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ได้แก่ วิธ ี Value-At-Risk ซึง่ สะท้อนถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมเสีย่ ง (เช่น อัตรำดอกเบีย้ และอัตรำแลกเปลีย่ น) และใช้ผลของกำรวิเครำะห์
ดังกล่ำวในกำรบริหำรควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน บริษทั ประกันภัยสำมำรถใช้กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวดังกล่ำว
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
- คำอธิบำยวิธที ใ่ี ช้ในกำรทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) รวมทัง้ ตัวแปรหลักและ
สมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำข้อมูล และ
- คำอธิบำยวัตถุประสงค์ของวิธที ใ่ี ช้และข้อจำกัดทีอ่ ำจทำให้ขอ้ มูลไม่สะท้อนมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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6. สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญา (contract asset and contract liability)
หมำยถึง สิทธิทก่ี จิ กำรจะได้รบั ค่ำตอบแทนเป็นกำรแลกเปลีย่ นกับสินค้ำหรือบริกำรนอกเหนือจำกด้ำน
กำรประกันภัยซึง่ กิจกำรได้โอนให้กบั ลูกค้ำแล้ว โดยสิทธิดงั กล่ำวจะเกิดขึน้ ตำมเงือ่ นไขบำงประกำรทีไ่ ม่ใช่เรือ่ ง
ของระยะเวลำทีผ่ ่ำนไป (ตัวอย่ำงเช่น ผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกิจกำรในอนำคต) รวมถึงสินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำก
ต้นทุนทีท่ ำให้ได้มำซึง่ สัญญำหรือต้นทุนในกำรทำให้แล้วเสร็จตำมสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ ตำมทีก่ ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญา (contract liability)
หมำยถึง ภำระผูกพันของกิจกำรในกำรโอนสินค้ำหรือบริกำรนอกเหนือจำกด้ำนประกันภัยให้กบั ลูกค้ำ
ซึง่ กิจกำรได้รบั (หรือมีสทิ ธิเรียกรับ) ค่ำตอบแทนจำกลูกค้ำแล้วตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรเปิดเผยนโยบำยบัญชี
ให้เปิดเผยเกณฑ์กำรรับรูแ้ ละวัดมูลค่ำ วิธกี ำรตัดจำหน่ ำย ของสินทรัพย์และหนี้ทเ่ี กิดจำกสัญญำ
กำรเปิดเผยสำหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ

สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำกำร
ให้บริกำร
สินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำกต้นทุนทีท่ ำให้ได้มำซึง่ สัญญำ
สินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำกต้นทุนในกำรทำให้แล้วเสร็จตำม
สัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ
(หัก) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
รวมสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ-สุทธิ
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำกำร
ให้บริกำร
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำกำร
ให้บริกำร
รวมหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ

25X1
(บำท)
XXX

25X0
(บำท)
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

(XXX)
XXX

(XXX)
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

26

25X1
สินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำก สินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำก
ต้นทุนทีท่ ำให้ได้มำซึง่ ต้นทุนในกำรทำให้แล้ว
สัญญำ
เสร็จตำมสัญญำทีท่ ำ
กับลูกค้ำ

25X0
สินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำก สินทรัพย์ทร่ี บั รูม้ ำจำกต้นทุน
ต้นทุนทีท่ ำให้ได้มำซึง่
ในกำรทำให้แล้วเสร็จตำม
สัญญำ
สัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ

ยอดต้นงวด
สินทรัพย์ทร่ี บั รูเ้ พิม่ ใน
งวด
จำนวนทีต่ ดั จำหน่ำย
ในงวด
(หัก) ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะ
เกิดขึน้ ทีร่ บั รูใ้ นงวด
รวม
25X1
25X0
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำ
กำรให้บริกำร.....
กำรให้บริกำร.....
กำรให้บริกำร.....
กำรให้บริกำร.....
ยอดต้นงวด
หนี้สนิ ทีร่ บั รูเ้ พิม่ ในงวดจำก......(อธิบำย
ลักษณะรำยกำร)........
รำยได้ทร่ี บั รูใ้ นงวดซึง่ ได้เคยรวมอยู่ใน
ยอดยกมำต้นงวด
กำรปรับปรุงจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ประมำณกำร......(อธิบำยลักษณะ
รำยกำร)........
รวม

ให้แสดงประเภทและรำยละเอียดของรำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ อย่ำงน้อย ดังนี้
25X1
กำรให้บริกำร
ด้ำน .....
จังหวะเวลำของกำรรับรูร้ ำยได้
รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรูต้ ลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ

กำรให้บริกำร
ด้ำน .....

อื่นๆ

รวม

27
25X0
กำรให้บริกำร
ด้ำน .....
จังหวะเวลำของกำรรับรูร้ ำยได้
รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรูต้ ลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ

กำรให้บริกำร
ด้ำน .....

อื่นๆ

รวม

