
 
 

 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2556  



 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด                       
สามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและ                              
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของ
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภยัจากรถ จํากดั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบ ในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป  
ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา



 

2 
 

 
ขอมูลและเหตกุารณที่เนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ท้ังนี้ ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้
แตอยางใด 

 
 
 
นงลักษณ พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2556 



(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 159,579,048      142,950,064      336,020,783      
รายไดจากการลงทุนคางรับ 69,515,887        46,581,626        25,360,479        
เบี้ยประกันภัยคางรับ 4 78,750,663        85,083,836        85,794,823        
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย
      เงินลงทุนเพื่อคา 5 395,191,345      543,966,936      123,085,241      
      เงินลงทุนเผื่อขาย 5 138,446,643      158,071,084      149,658,335      

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556

      เงินลงทุนเผื่อขาย 5 138,446,643      158,071,084      149,658,335      
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 5 7,481,496,974   6,006,619,465   4,635,604,007   
   เงินใหกูยืม 6 15,066,289        12,409,764        10,211,475        
อุปกรณ 7 42,128,569        33,762,694        35,638,840        
สินทรัพยไมมีตัวตน 13,183,754        10,146,670        6,225,213          
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 8, 15 35,606,982        67,578,312        30,051,759        
เงินสมทบคางรับ 9, 15 416,828,868      363,677,844      256,257,383      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 2 93,665,616        89,156,255        116,754,030      
สินทรัพยอ่ืน
   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี 15 28,947,983        22,326,013        17,094,077        
   อ่ืน ๆ 30,862,964        45,238,468        19,677,781        
รวมสินทรัพย 8,999,271,585   7,627,569,031   5,847,434,226   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินและสวนของเจาของ
หน้ีสิน
ภาษีเงินไดคางจาย 134,539,803      244,368,949      106,666,466      
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 11 3,708,694,371   3,049,471,159   2,722,027,189   
   สํารองเบี้ยประกันภัย 12 1,953,421,857   1,901,701,543   1,906,504,051   
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 88,883,167        56,736,756        49,007,261        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2 66,884,083        62,558,171        56,853,180        

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2 66,884,083        62,558,171        56,853,180        
หน้ีสินอ่ืน
   เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 15 23,366,262        39,926,265        39,283,860        
   คาใชจายคางจาย 81,470,808        171,885,315      42,100,923        
   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม 75,983,799        69,283,582        60,632,596        
   อ่ืน ๆ 44,776,681        77,507,139        91,739,658        
รวมหน้ีสิน 6,178,020,831   5,673,438,879   5,074,815,184   
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000      100,000,000      100,000,000      
   ทุนที่ออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000      100,000,000      100,000,000      
กําไรสะสม 2,725,919,790   1,850,046,722   673,838,608      
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (4,669,036)         4,083,430          (1,219,566)         องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (4,669,036)         4,083,430          (1,219,566)         
รวมสวนของเจาของ 2,821,250,754   1,954,130,152   772,619,042      
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 8,999,271,585   7,627,569,031   5,847,434,226   

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 13 969,562,587       931,779,177       
รายไดเงินสมทบ 13, 15 340,256,712       292,370,159       
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 13, 15 976,400              876,150              
รวมรายได 1,310,795,699    1,225,025,486    
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 

   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 13 811,542,882       380,650,780       
      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดลดลง 13 -                          -                          
   คาจางและคาบําเหน็จ 13 28,178,532         28,294,647         
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 13 27,096,329         10,965,177         
คาใชจายในการดําเนินงาน 13, 14 149,950,284       95,111,683         
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 1,016,768,027    515,022,287       
กําไรจากการรับประกันภัย 294,027,672       710,003,199       
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 69,320,199         58,990,524         
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (19,526,730)        12,232,996         
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงนิลงทุนเพื่อคา (6,397,230)          26,414,006         
รายไดสํารองหน้ีสูญรับคืน 11,409,652         473,432              
รายไดอ่ืน 1,220,369           2,811,387           
กําไรจากการดําเนินงาน 350,053,932       810,925,544       
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและเงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2,359,395           2,352,793           
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 2,359,395           2,352,238           
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 9,437,580           9,408,877           
กําไรกอนภาษีเงินได 335,897,562       796,811,636       
หัก: คาใชจายภาษีเงินได 10 (67,322,844)        (180,129,308)      
กําไรสําหรับงวด 268,574,718       616,682,328       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (1,189,480)          2,313,810           
   ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2, 10 237,896              (462,762)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (951,584)             1,851,048           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 267,623,134       618,533,376       

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสําหรับงวด 26.86 61.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 13 2,901,648,308    2,754,425,506    
รายไดเงินสมทบ 13, 15 1,047,590,251    844,673,002       
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 13, 15 3,749,950           4,143,900           
รวมรายได 3,952,988,509    3,603,242,408    
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 
(หนวย: บาท)

   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 13 2,589,842,863    1,823,407,411    
      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดลดลง 13 (18,828,728)        (141,222,522)      
   คาจางและคาบําเหน็จ 13 89,504,703         88,141,353         
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 13 69,329,528         31,478,681         
คาใชจายในการดําเนินงาน 13, 14 319,364,861       263,613,254       
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 3,049,213,227    2,065,418,177    
กําไรจากการรับประกันภัย 903,775,282       1,537,824,231    
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 198,023,571       160,903,724       
กําไรจากเงินลงทุน 59,249,950         46,030,216         
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงนิลงทุนเพื่อคา (36,971,691)        23,269,636         
รายไดสํารองหน้ีสูญรับคืน 11,409,652         968,836              
รายไดอ่ืน 4,801,749           5,070,362           
กําไรจากการดําเนินงาน 1,140,288,513    1,774,067,005    
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและเงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 7,930,497           7,776,301           
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 7,430,493           7,275,746           
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 29,721,973         29,102,910         
กําไรกอนภาษีเงินได 1,095,205,550    1,729,912,048    
หัก: คาใชจายภาษีเงินได 10 (219,332,482)      (398,053,150)      
กําไรสําหรับงวด 875,873,068       1,331,858,898    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (10,940,583)        4,327,265           
   ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2, 10 2,188,117           (865,453)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (8,752,466)          3,461,812           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 867,120,602       1,335,320,710    

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 
(หนวย: บาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสําหรับงวด 87.59 133.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกระแสเงินสด

2556 2555

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 2,978,530,523    2,916,942,175    
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,767,462,559)   (1,767,066,905)   
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (169,779,062)      (55,224,395)        
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (89,504,703)        (88,141,353)        
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 31,971,330         (22,696,349)        
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (29,405,658)        (27,972,805)        
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (69,329,528)        (31,478,681)        
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 235,880,166       176,433,159       

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 235,880,166       176,433,159       
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน (16,560,003)        128,593              
รายไดจากเงินสมทบรับ 994,439,226       755,923,742       
รายไดอ่ืน 8,551,699           9,214,262           
คาใชจายในการดําเนินงาน (394,383,247)      (303,533,394)      
ภาษีเงินได (327,156,959)      (173,697,910)      
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,385,791,225    1,388,830,139    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 3,771,496,679    3,641,952,733    
   เงินฝากสถาบันการเงิน 4,292,618,344    2,729,506,760    
   อุปกรณ 36,071                1,905,171           
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทนุ 8,064,151,094    6,373,364,664    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ีหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกระแสเงินสด (ตอ)

2556 2555
กระแสเงินสดใชไป
   เงินลงทุนในหลักทรัพย (3,858,291,825)   (3,559,543,986)   
   เงินฝากสถาบันการเงิน (5,546,621,852)   (4,383,618,344)   
   อุปกรณ (22,769,051)        (14,962,322)        
   สินทรัพยไมมีตัวตน (5,630,607)          (1,917,667)          
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (9,433,313,335)   (7,960,042,319)   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,369,162,241)   (1,586,677,655)   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 16,628,984         (197,847,516)      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,950,064       336,020,783       

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 
(หนวย: บาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,950,064       336,020,783       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 159,579,048       138,173,267       

-                          
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได (8,752,466)          3,461,812           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

 (หนวย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจาก

ทุนเรือนหุนที่ออก การวัดมูลคาเงินลงทุน รวมองคประกอบอ่ืน
และชําระแลว กําไรสะสม ในหลักทรัพยเผื่อขาย ของสวนของเจาของ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 100,000,000         614,242,649         (1,524,457)                     (1,524,457)                     712,718,192         

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 100,000,000         614,242,649         (1,524,457)                     (1,524,457)                     712,718,192         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 2) -                            59,595,959           304,891                         304,891                         59,900,850           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - หลังปรับปรุง 100,000,000         673,838,608         (1,219,566)                     (1,219,566)                     772,619,042         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม -                            1,331,858,898      3,461,812                      3,461,812                      1,335,320,710      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 - หลังปรับปรุง 100,000,000         2,005,697,506      2,242,246                      2,242,246                      2,107,939,752      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 100,000,000         1,822,427,780      5,104,288                      5,104,288                      1,927,532,068      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 2) -                            27,618,942           (1,020,858)                     (1,020,858)                     26,598,084           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง 100,000,000         1,850,046,722      4,083,430                      4,083,430                      1,954,130,152      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            875,873,068         (8,752,466)                     (8,752,466)                     867,120,602         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 100,000,000         2,725,919,790      (4,669,036)                     (4,669,036)                     2,821,250,754      ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 100,000,000         2,725,919,790      (4,669,036)                     (4,669,036)                     2,821,250,754      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากดั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษทัฯ 
 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2541 ซ่ึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพ่ือดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการใน
การรับคํารองขอการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยตามท่ีบริษัทประกันภัยหรือสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยมอบหมาย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2542 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภยัรถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัตคิุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 

 ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ช้ัน 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล และขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลง
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯได
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด ดังนั้น
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมให
ขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู
ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม  
 มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี ้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบัน 
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 12  
 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ี
ตีราคาใหม 

ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือ
หุน 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี ้ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  
 มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาสินทรัพย

และหนี้สินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรพัยหรือ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บริษัทฯไดเป ล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวในงวดปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่ง
วาบริษัทฯรับรูผลกระทบทางภาษเีปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
  วันท่ีมีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึน้ตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 27 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตก ลงประกอบดวยสัญญาเช า
หรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิ ท ธิ ใ น ส ว น ไ ด เ สี ย จ า ก ก อ ง ทุ น ก า รรื้ อ ถ อ น                     
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี       
ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแร ง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ยก เวนมาตรฐานก ารรายงานทางก ารเ งิน  ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัยซ่ึงอยู ระหว างการ
ประเมินผลกระทบตองบการการเงินในปท่ีเริ่มใช และยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนีแ้ละมาตรฐาน              
การบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ซ่ึงไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ 
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1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบ ัญชีเรื่องภาษีเงินได เนื่องจากการ
นํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ  

ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรพัยและ
หนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตรา
ภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
ไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช
ประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกบั
รายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัต ิ 
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ี สําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบ                     

งบการเงินขอ 1.4 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของเจาของ 
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 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดังนี ้ 

 (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 93,665,616 89,156,255 116,754,030 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ีเพิ่มข้ึน 66,884,083 62,558,171 56,853,180 
กําไรสะสมเพิ่มข้ึน 25,614,274 27,618,942 59,595,959 
องคประกอบอื่นของสวนของเจาขอ งเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 1,167,259 (1,020,858) 304,891 
 

  (หนวย: บาท) 

 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด                      

วันท่ี 30 กันยายน  
สําหรับงวดเกาเดือนสิน้สุด                        

วันท่ี 30 กันยายน 
 2556 2555 2556 2555 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
กําไรหรือขาดทุน:     
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 3,383,847 21,579,653 2,004,669 18,571,625 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานเพิ่มขึ ้น (ลดลง) (0.34) (2.16) (0.20) (1.86) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 237,896 (462,762) 2,188,117 (865,453) 

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
เงินสด 3,424,000 3,414,000 
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน 156,155,048 139,536,064 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือสิ้นกําหนดระยะเวลา 6,537,976,560 5,203,973,052 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 6,697,555,608 5,346,923,116 
บวก: เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน  - 
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา   
          ครบกําหนดเกินกวา  3 เดือนนับแตวันท่ีไดมา (6,504,000,000) (5,170,000,000) 
        เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช (33,976,560) (33,973,052) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 159,579,048 142,950,064 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหวาง 0.75% ถึง 
4.25% ตอป (31 ธันวาคม 2555: 1.49% ถึง 4.25% ตอป) 

4. เบี้ยประกันภัยคางรับ 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภัยคางรับโดยจําแนกอายุตาม    

เงินตนท่ีคางชําระนับตั้งแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบ้ียประกนัภัยแสดงไดดังนี้ 
  (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
 จากตัวแทนและ  จากตัวแทนและ  

 
นายหนา

ประกันภัย รวม 
นายหนา

ประกันภัย รวม 
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 77,191,073 77,191,073 77,802,754 77,802,754 
คางรับไมเกิน 30 วัน 115,540 115,540 2,552,094 2,552,094 
คางรับ 30 - 60 วัน 471,908 471,908 3,027,569 3,027,569 
คางรับ 60 - 90 วัน 181,366 181,366 422,195 422,195 
คางรับ 90 วัน - 1 ป 790,776 790,776 1,279,224 1,279,224 
เบ้ียประกันภัยคางรับ - สุทธ ิ 78,750,663 78,750,663 85,083,836 85,083,836 

สําหรับเบ้ียประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑการตดิตามหนี้ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเ บ้ียประกันภัย โดยหนี้ท่ีเกินกวากําหนดรับชํา ระ บริษัทฯไดดําเนินการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป 

5. เงินลงทุนในหลักทรัพย 
  (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ราคาทุน/ราคาทุน  
 ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อคา     
หนวยลงทุน 25,036,755 25,093,634 91,857,122 92,058,741 
หุนทุน 381,252,109 370,097,711 420,878,699 451,908,195 
รวม 406,288,864 395,191,345 512,735,821 543,966,936 
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (11,097,519) - 31,231,115 - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคา 395,191,345 395,191,345 543,966,936 543,966,936 
เงินลงทุนเผื่อขาย     
หนวยลงทุน 144,282,938 138,446,643 152,966,796 158,071,084 
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (5,836,295) - 5,104,288 - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 138,446,643 138,446,643 158,071,084 158,071,084 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 857,603,110  685,752,866  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 85,917,304  116,893,547  
เงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 6,537,976,560  5,203,973,052  
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 7,481,496,974  6,006,619,465  
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี ้
 (หนวย: บาท) 

 30 กันยายน 2556 
 ครบกําหนด  
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 239,993,960 310,581,862 307,027,288 857,603,110 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 20,005,687 65,911,617 - 85,917,304 
เงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 3,593,976,560 2,944,000,000 - 6,537,976,560 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 3,853,976,207 3,320,493,479 307,027,288 7,481,496,974 

(หนวย: บาท) 
 

 31 ธันวาคม 2555 
 ครบกําหนด  
 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 224,587,715 461,165,151 - 685,752,866 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 76,005,327 40,888,220 - 116,893,547 
เงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 3,688,973,052 1,515,000,000 - 5,203,973,052 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 3,989,566,094 2,017,053,371 - 6,006,619,465 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากธนาคารและพันธบัตรบางสว นไดนําไปวางไวกับนาย
ทะเบียนตามท่ีเปดเผยไวในหมายเ หตุขอ 16 และ 17 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 เงินฝากธนาคารจํานวน 30.4 ลานบาท ไดถูกนําไปวางไวกับธนาคารพาณิชยเพ่ือ               
ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบั ญชีท่ีไดรับจากธนาคาร (31 ธันวาคม 2555: 30.4 ลานบาท) 

6. เงินใหกูยืม 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับจําแนกอายุตา ม

เงินตนและดอกเบ้ียท่ีคางชําระแสดงไดดังนี ้
    (หนวย: บาท) 

 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
 เงินตน ดอกเบ้ียคางรับ เงินตน ดอกเบ้ียคางรับ 
ระยะเวลาคางชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 15,066,289 - 12,409,764 - 
รวม 15,066,289 - 12,409,764 - 

บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกําหนดวงเงินกูยืมไมเกิน 100,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี ณ วันท่ีไดรับอนุมัติ โดยอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) บวกรอยละ 2 ตอป 
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7. อุปกรณ 
(หนวย: บาท) 

  เครื่องตกแตง   
 สวนปรับปรุง ติดต้ังและ   
 อาคารเชา อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 1 มกราคม 2556 3,382,129 24,435,660 5,944,905 33,762,694 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 1,364,467 21,744,443 - 23,108,910 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี (13) (158,369) - (158,382) 
คาเสื่อมราคาสาํหรับงวด (1,019,082) (12,210,039) (1,355,532) (14,584,653) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 30 กันยายน 2556 3,727,501 33,811,695 4,589,373 42,128,569 

8. เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน  
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายุหนี้

ดังนี ้

 (หนวย: บาท) 
ระยะเวลาคางชําระ 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
คางรับไมเกนิระยะเวลา 30 วัน 35,606,982 67,578,312 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 4,469,422 4,469,422 
รวม 40,076,404 72,047,734 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,469,422) (4,469,422) 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ 35,606,982 67,578,312 

9.  เงินสมทบคางรับ 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินสมทบคางรับสามารถแยกตามอาย ุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี ้

(หนวย: บาท) 
ระยะเวลาคางชําระ 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
คางรับไมเกนิ 90 วัน 340,256,712 358,197,348 
คางรับ 90 วัน - 1 ป 76,572,156 5,480,496 
คางรับเกิน 1 ป - 11,409,652 
รวม 416,828,868 375,087,496 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (11,409,652) 
เงินสมทบคางรับ - สุทธิ 416,828,868 363,677,844 
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10. ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ัง

ปท่ีประมาณไว 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 สรุปได
ดังนี ้
  (หนวย: บาท) 

 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด               

วันท่ี 30 กันยายน 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 63,938,997 158,549,655 217,327,813 379,481,525 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด                  

ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผล
แตกตางช่ัวคราว 3,383,847 21,579,653 2,004,669 18,571,625 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน                                       
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 67,322,844 180,129,308 219,332,482 398,053,150 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดอืน
และเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้  
  (หนวย: บาท) 

 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด               

วันท่ี 30 กันยายน 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของกับกําไร 

(ขาดทุน) จากการวัดมูลคา                                   
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 237,896 (462,762) 2,188,117 (865,453) 
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11. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
  (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
ยอดคงเหลือตนงวด 3,049,471,159 2,722,027,189 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจดัการ                                

คาสินไหมทดแทนท่ีเกดิขึน้ระหวางงวด 3,951,302,498 4,308,238,180 
การเปล่ียนแปลงคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ

จัดการคาสินไหมทดแทนของปอุบัติเหตุงวดกอน (1,385,523,660) (1,435,678,581) 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจดัการ                         

คาสินไหมทดแทนจายระหวางงวด (1,906,555,626) (2,545,115,629) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 3,708,694,371 3,049,471,159 

12. สํารองเบี้ยประกันภัย 
12.1  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

  (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
ยอดคงเหลือตนงวด 1,882,872,815 1,765,281,529 
เบ้ียประกันภัยรับสําหรับงวด 2,972,197,350 3,822,424,890 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดในงวดนี ้ (2,901,648,308) (3,704,833,604) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,953,421,857 1,882,872,815 

12.2  สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด 

  (หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
ยอดคงเหลือตนงวด 1,901,701,543 1,906,504,051 
ประมาณการคาสินไหมท่ีจะเกิดขึน้ในงวดนี ้ 2,794,743,913 3,699,619,376 
ความเส่ียงภัยท่ีหมดส้ินไปแลวในงวดนี ้ (2,879,763,129) (3,704,421,884) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,816,682,327 1,901,701,543 
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13. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย 
 ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 สามารถแยกตาม

ประเภทการรับประกันภัยไดดังนี ้
(หนวย: บาท) 

 
2556 2555 

 ประกันภัยรถ รวม ประกันภัยรถ รวม 
รายไดจากการรับประกันภัย     
เบี้ยประกันภัยรับ 943,758,016 943,758,016 940,895,173 940,895,173 
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 25,804,571 25,804,571 (9,115,996) (9,115,996) 
เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเปนรายได 969,562,587 969,562,587 931,779,177 931,779,177 
รายไดเงินสมทบ 340,256,712 340,256,712 292,370,159 292,370,159 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 976,400 976,400 876,150 876,150 
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 1,310,795,699 1,310,795,699 1,225,025,486 1,225,025,486 
คาใชจายในการรับประกันภัย     
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ                         

คาสินไหมทดแทน 811,542,882 811,542,882 380,650,780 380,650,780 
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดลดลง - - - - 
คาจางและคาบําเหน็จ 28,178,532 28,178,532 28,294,647 28,294,647 
คาใชจายในการรับประกันภัยอืน่ 27,096,329 27,096,329 10,965,177 10,965,177 
คาใชจายในการดําเนินงาน 149,950,284 149,950,284 95,111,683 95,111,683 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 1,016,768,027 1,016,768,027 515,022,287 515,022,287 

 ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 สามารถแยกตาม
ประเภทการรับประกันภัยไดดังนี ้

(หนวย: บาท) 

 
2556 2555 

 
ประกันภัยรถ รวม ประกันภัยรถ รวม 

รายไดจากการรับประกันภัย     
เบี้ยประกันภัยรับ 2,972,197,350 2,972,197,350 2,910,298,397 2,910,298,397 
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (70,549,042) (70,549,042) (155,872,891) (155,872,891) 
เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเปนรายได 2,901,648,308 2,901,648,308 2,754,425,506 2,754,425,506 
รายไดเงินสมทบ 1,047,590,251 1,047,590,251 844,673,002 844,673,002 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 3,749,950 3,749,950 4,143,900 4,143,900 
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 3,952,988,509 3,952,988,509 3,603,242,408 3,603,242,408 
คาใชจายในการรับประกันภัย     
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ                               

คาสินไหมทดแทน 2,589,842,863 2,589,842,863 1,823,407,411 1,823,407,411 
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดลดลง (18,828,728) (18,828,728) (141,222,522) (141,222,522) 
คาจางและคาบําเหน็จ 89,504,703 89,504,703 88,141,353 88,141,353 
คาใชจายในการรับประกันภัยอืน่ 69,329,528 69,329,528 31,478,681 31,478,681 
คาใชจายในการดําเนินงาน 319,364,861 319,364,861 263,613,254 263,613,254 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 3,049,213,227 3,049,213,227 2,065,418,177 2,065,418,177 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 12

14. คาใชจายในการดําเนินงาน 
(หนวย: บาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด                          
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด                          
วันท่ี 30 กันยายน 

 2556 2555 2556 2555 
คาใชจายพนักงานท่ีไมใชคาใชจาย     
   การรับประกันภัยและการจัดการคาสนิไหมทดแทน 20,080,157 52,438,047 60,177,687 144,658,277 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี     
   และอุปกรณท่ีไมใชคาใชจายการรับประกันภัย 19,953,175 21,377,639 59,549,369 61,054,099 
คาภาษีอากร 346,845 270,860 2,682,936 2,651,639 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - 654,249 
คาใชจายในการดําเนนิงานอื่น 109,570,107 21,025,137 196,954,869 54,594,990 
รวมคาใชจายในการดําเนนิงาน 149,950,284 95,111,683 319,364,861 263,613,254 

15.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริ ษั ท ฯ ไ ด รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ค ณ ะ รั ฐ มน ต รี ใ ห ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ป ร ะ กั น วิ น า ศภั ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย               

รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติฯ") โดยผูถือ
หุนของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษทัประกันวินาศภัยท่ีประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติฯ 
รวมท้ังส้ิน 62 บริษัท ซ่ึงรายการธุรกิจสวนใหญประกอบ ดวย เงินทดรองจายคา สินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯจะจาย
ทดรองใหกับผูประสบภัยแทนบริษทัประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับ
บริษัทฯในอัตรารอยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนตประเภทอื่นท่ีไดรับจากผู เอาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติฯของแตละบริษัท และตองจัดสรรเงินเพ่ือสํารองจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนสองเทา
ของคาเฉล่ียการจายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯไดจายใหแกบริษัทประกันภัยเหลานั้นเปนเงินสํารองจาย
คาสินไหมไวกับบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯจะไดรับคาธรรมเนียมในการจัดการสําหรับการดําเนินการจาย
คาสินไหมทดแทนลวงหนาแกบริษัทประกันภยัเหลานั้นกรณีละ 300 บาท 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 บริษัทประกันภัยท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอยละ 12.25 
ของเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัตฯิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑและวธีิการจายเงินสมทบเพ่ือเปนคาใชจายของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด            
ณ วันท่ี 26 เมษายน 2553 
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ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
(หนวย: บาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด                      
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด                   
วันท่ี 30 กันยายน 

 2556 2555 2556 2555 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  
 (เกี่ยวของกันโดยเปนผูถือหุนของบริษัท)     
รายไดเงินสมทบรับ 340,256,712 292,370,159 1,047,590,251 844,673,002 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 976,400 876,150 3,749,950 4,143,900 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555                      
มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: บาท) 
 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน  
 (เก่ียวของกันโดยเปนผูถือหุนของบริษัท) 

  

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธ ิ 35,606,982 67,578,312 
เงินสมทบคางรับ - สุทธ ิ 416,828,868 363,677,844 
คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี - สุทธ ิ 28,947,983 22,326,013 
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรบัจากบริษัทประกันภัยอื่น 23,366,262 39,926,265 
คาบริการขอมูลกรมธรรมคางจาย(1) 44,335,160 114,358,660 
(1) แสดงรวมอยูในรายการ “คาใชจายคางจาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ 
 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส 

คาเบ้ียประชุม คาบําเหน็จและผลประโยชนหลังออกจากงานของกรรมการและผูบริหารสําคัญเปนจํานวน
เงิน 15.16 ลานบาท และ 14.64 ลานบาท ตามลําดับ 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 14

16. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดวางหลักประกันไวกับนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดงันี ้
(หนวย: บาท) 

 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
เงินฝากธนาคาร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

17. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองไวกับนายทะเบียน 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับ

นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังตอไปนี ้
(หนวย: บาท) 

 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 490,000,000 492,414,167 490,000,000 493,662,887 

18. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกดิขึน้ 
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดาํเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและรถยนต อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต 6 เดือน ถึง 9 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 

ท่ีบอกเลิกไมได ดังนี้ 
 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 18.40 
1 ถึง 5 ป 33.12 
มากกวา 5 ป 2.73 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอน ุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอําน าจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี  13 พฤศจิกายน 2556 


