
หมวด 1

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25..

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

เบี้ยประกันภัยคางรับ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

รายไดจากการลงทนุคางรบั เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ หนี้สินอนุพันธ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ หนี้สินทางการเงินอ่ืน

สินทรัพยอนุพันธ ภาษีเงินไดคางจาย

สินทรัพยลงทุน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

เงินลงทุนในหลักทรัพย หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ หนี้สินอ่ืน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมหนี้สิน

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา สวนของเจาของ /สวนของสํานักงานใหญ*

ทรพัยสินรอการขาย ทุนชําระแลว (จดทะเบียน……………...บาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุนจากสํานักงานใหญ (สาขาของบริษัทตางประเทศ)

คาความนิยม ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สวนเกินหุนทุนซื้อคนื

สินทรัพยอ่ืน กําไร (ขาดทุน) สะสม

- จัดสรรแลว

        ทุนสํารองตามกฎหมาย

        จัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคนื

        อ่ืน ๆ

- ยังไมไดจัดสรร

หัก หุนทุนซื้อคนื

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

รวมสวนของเจาของ

รวมสินทรัพย รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

 บริษัท………………………………….………………………………………………….ประกันวินาศภัย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันท่ี .............เดือน.................................พ.ศ.............และ พ.ศ...............

สินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมวด 1

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

25.. 25.. 25.. 25..

บาท บาท บาท บาท ประทบัตราสําคญัของบรษิัท

เบี้ยประกันภัยรบักอนการเอาประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยรบัหลังการเอาประกันภัยตอ ลงชื่อ ................................................................กรรมการผูมีอํานาจ

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ               (                                            )

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ ลงชื่อ ................................................................กรรมการผูมีอํานาจ

รายไดจากการลงทนุ               (                                            )

รายไดเงินสมทบ

ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมูลคายุติธรรม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสีย)

รายไดอื่น

รวมรายได

คาสินไหมทดแทนกอนการเอาประกันภัยตอ

คาสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยตอ

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด)

สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด)

คาจางและคาบําเหน็จ

คาใชจายในการรบัประกันภัยอ่ืน

คาใชจายในการดําเนินงาน

ตนทุนทางการเงิน

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

คาใชจายอ่ืน

รวมคาใชจาย

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนที่วัดมูลคาผานงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธสําหรับ

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธสําหรับ

การปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

กําไร (ขาดทุน) จากตนทุนการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดาํเนินงานในตางประเทศ 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบรษิัทรวมและการรวมคา 

(ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

กําไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทนุ

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน      …................................................................................................

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบรษิัทรวมและการรวมคา      …................................................................................................

(ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหม      …................................................................................................

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง      …................................................................................................

องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน      …................................................................................................

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน      …................................................................................................

สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน      …................................................................................................

ในภายหลัง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ....................

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(                                            )     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่........ เดือน........................พ.ศ...........และ พ.ศ.............

รายการ

งบการเงินรวม



หมวด 2

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25..

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืม

เบี้ยประกันภัยคางรับ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

รายไดจากการลงทุนคางรับ เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ หนี้สินอนุพันธ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ หนี้สินทางการเงนิอ่ืน

สินทรัพยทางการเงนิตราสารหนี้ ภาษีเงินไดคางจาย

สินทรัพยทางการเงนิตราสารทุน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

สินทรัพยอนุพันธ หนี้สินภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี

เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ หนี้สินอื่น

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา รวมหนี้สิน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สวนของเจาของ /สวนของสํานักงานใหญ*

ทรัพยสินรอการขาย ทุนชําระแลว (จดทะเบียน……………...บาท)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เงนิลงทุนจากสํานักงานใหญ (สาขาของบริษัทตางประเทศ)

คาความนิยม ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี สวนเกินหุนทุนซื้อคนื

สินทรัพยอ่ืน กําไร (ขาดทุน) สะสม

- จัดสรรแลว

        ทุนสํารองตามกฎหมาย

        จัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืน

        อื่น ๆ

- ยังไมไดจัดสรร

หัก หุนทุนซื้อคนื

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

รวมสวนของเจาของ

รวมสินทรัพย รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

 บริษัท………………………………….…………………………………………………..ประกันวินาศภัย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ .............เดือน.................................พ.ศ.............และ พ.ศ...............

สินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมวด 2

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

25.. 25.. 25.. 25..

บาท บาท บาท บาท ประทับตราสําคัญของบริษัท

เบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยรับหลังการเอาประกันภัยตอ ลงชื่อ ................................................................กรรมการผูมีอํานาจ

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ               (                                            )

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ ลงชื่อ ................................................................กรรมการผูมีอํานาจ

รายไดจากการลงทุน               (                                            )

รายไดเงินสมทบ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงนิ

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสีย)

รายไดอื่น

รวมรายได

คาสินไหมทดแทนกอนการเอาประกันภัยตอ

คาสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยตอ

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด)

สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด)

คาจางและคาบําเหน็จ

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน

คาใชจายในการดาํเนินงาน

ตนทุนทางการเงิน

ผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

คาใชจายอ่ืน

รวมคาใชจาย

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงนิได

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงนิได

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธสําหรับ

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธสําหรับ

การปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

กําไร (ขาดทุน) จากตนทุนการปองกันความเสี่ยงรอตดับัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา 

(ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงนิไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

รายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย 

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทนุดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงนิท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน      …................................................................................................

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา      …................................................................................................

(ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหม      …................................................................................................

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง      …................................................................................................

องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      …................................................................................................

ภาษีเงนิไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      …................................................................................................

สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน      …................................................................................................

ในภายหลัง

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี ....................

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(                                            )     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันที่........ เดือน........................พ.ศ...........และ พ.ศ.............

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมวด 3

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 25..

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

รายไดจากการลงทนุคางรบั หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย หนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอ

สินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอ หนี้สินอนุพันธ

สินทรัพยทางการเงินตราสารหนี้ หนี้สินทางการเงินอ่ืน

สินทรัพยทางการเงินตราสารทุน ภาษีเงินไดคางจาย

สินทรัพยอนุพันธ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา หนี้สินอื่น

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมหนี้สิน

ทรพัยสินรอการขาย สวนของเจาของ /สวนของสํานักงานใหญ*

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ทุนชําระแลว (จดทะเบียน……………...บาท)

คาความนิยม เงินลงทุนจากสํานักงานใหญ (สาขาของบริษัทตางประเทศ)

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน

สินทรัพยอ่ืน สวนเกินหุนทุนซื้อคืน

กําไร (ขาดทุน) สะสม

- จัดสรรแลว

        ทุนสํารองตามกฎหมาย

        จัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคนื

        อ่ืน ๆ

- ยังไมไดจัดสรร

หัก หุนทุนซื้อคนื

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

รวมสวนของเจาของ

รวมสินทรัพย รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

 บริษัท………………………………….…………………………………………………..ประกันวินาศภัย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันท่ี .............เดือน.................................พ.ศ.............และ พ.ศ...............

สินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมวด 3

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

25.. 25.. 25.. 25..

บาท บาท บาท บาท ประทบัตราสําคญัของบรษิัท

รายไดจากการประกันภัย

คาใชจายในการบริการประกันภัย ลงชื่อ ................................................................กรรมการผูมีอํานาจ

คาใชจายสุทธิจากสัญญาประกันภัยตอที่ถือไว               (                                            )

ผลการดําเนินงานการบริการประกันภัย ลงชื่อ ................................................................กรรมการผูมีอํานาจ

รายไดจากการลงทนุ               (                                            )

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

รายไดจากการลงทนุสุทธิ

คาใชจายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยท่ีออก

รายไดทางการเงินจากสัญญาประกันภัยตอที่ถือไว

คาใชจายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ

รายไดจากการลงทนุและคาใชจายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ

ตนทุนทางการเงินอ่ืน

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสีย)

รายไดเงินสมทบ

รายไดอื่น

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธสําหรับ

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธสําหรับ

การปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

คาใชจายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยท่ีออก

รายไดทางการเงินจากสัญญาประกันภัยตอที่ถือไว

กําไร (ขาดทุน) จากตนทุนการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดาํเนินงานในตางประเทศ 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบรษิัทรวมและการรวมคา 

(ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทนุ

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน      …................................................................................................

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบรษิัทรวมและการรวมคา      …................................................................................................

(ภายใตวิธีสวนไดเสีย) สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหม      …................................................................................................

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง      …................................................................................................

องคประกอบอ่ืนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน      …................................................................................................

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน      …................................................................................................

สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน      …................................................................................................

ในภายหลัง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ....................

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(                                            )     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่........ เดือน........................พ.ศ...........และ พ.ศ.............

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ


