
 
 

 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2556  



 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด                       
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและงบกระแส 
เงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท 
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูล
ทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบ ในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็น
ตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 

ขอสรุป  

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ท้ังนี้ ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้
แตอยางใด 

 
 
                                           
นงลักษณ พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172             

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2556 

รับรองสําเนาถูกตอง 
 
 
 

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ 
กรรมการผูมีอํานาจ 



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

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 113,436,455      142,950,064      336,020,783      
รายไดจากการลงทุนคางรับ 63,707,951        46,581,626        25,360,479        
เบี้ยประกันภัยคางรับ 5 85,252,642        85,083,836        85,794,823        
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย
      เงินลงทุนเพื่อคา 6 509,531,259      543,966,936      123,085,241      
      เงินลงทุนเผื่อขาย 6 139,636,123      158,071,084      149,658,335      

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556

      เงินลงทุนเผื่อขาย 6 139,636,123      158,071,084      149,658,335      
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 6 6,960,940,229   6,006,619,465   4,635,604,007   
   เงินใหกูยืม 7 13,065,687        12,409,764        10,211,475        
อุปกรณ 8 43,839,493        33,762,694        35,638,840        
สินทรัพยไมมีตัวตน 12,303,847        10,146,670        6,225,213          
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 9, 16 39,370,079        67,578,312        30,051,759        
เงินสมทบคางรับ 10, 16 430,969,422      363,677,844      256,257,383      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3 100,871,106      89,156,255        116,754,030      
สินทรัพยอ่ืน
   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี 16 28,939,080        22,326,013        17,094,077        
   อ่ืน ๆ 60,200,018        45,238,468        19,677,781        
รวมสินทรัพย 8,602,063,391   7,627,569,031   5,847,434,226   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

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

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินและสวนของเจาของ
หน้ีสิน
ภาษีเงินไดคางจาย 151,648,620      244,368,949      106,666,466      
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 12 3,521,807,149   3,049,471,159   2,722,027,189   
   สํารองเบี้ยประกันภัย 13 1,979,226,428   1,901,701,543   1,906,504,051   
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 77,665,491        56,736,756        49,007,261        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3 70,943,623        62,558,171        56,853,180        

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3 70,943,623        62,558,171        56,853,180        
หน้ีสินอ่ืน
   เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 16 17,288,124        39,926,265        39,283,860        
   คาใชจายคางจาย 88,990,404        171,885,315      42,100,923        
   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม 74,632,169        69,283,582        60,632,596        
   อ่ืน ๆ 66,233,763        77,507,139        91,739,658        
รวมหน้ีสิน 6,048,435,771   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 2,457,345,072   1,850,046,722   673,838,608      
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (3,717,452)         4,083,430          (1,219,566)         องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (3,717,452)         4,083,430          (1,219,566)         
รวมสวนของเจาของ 2,553,627,620   1,954,130,152   772,619,042      
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 8,602,063,391   7,627,569,031   5,847,434,226   

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                    รับรองสําเนาถูกตอง 

กรรมการ

     นายณัฐดนัย อินทรสุขศร,ี นายนพดล สันติภากรณ
                          กรรมการผูมีอํานาจ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 14 969,616,948       917,944,936       
รายไดเงินสมทบ 14, 16 365,028,627       274,635,903       
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 14, 16 1,547,000           1,367,000           
รวมรายได 1,336,192,575    1,193,947,839    
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 14 851,826,485       766,675,681       
      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดลดลง 14 (19,324,269)        (73,319,422)        
   คาจางและคาบําเหน็จ 14 30,768,082         30,598,011         
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 14 23,758,518         13,184,887         
คาใชจายในการดําเนินงาน 14, 15 110,299,780       88,303,271         
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 997,328,596       825,442,428       
กําไรจากการรับประกันภัย 338,863,979       368,505,411       
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 68,201,531         52,577,315         
กําไรจากเงินลงทุน 9,303,893           2,874,935           
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา (55,684,496)        (2,110,516)          
รายไดอ่ืน 1,353,499           937,422              
กําไรจากการดําเนินงาน 362,038,406       422,784,567       
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2,541,041           2,506,292              สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2,541,041           2,506,292           
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 2,541,041           2,492,494           
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 10,164,164         9,969,978           
กําไรกอนภาษีเงินได 346,792,160       407,815,803       
หัก: คาใชจายภาษีเงินได 11 (69,417,283)        (96,164,672)        
กําไรสําหรับงวด 277,374,877       311,651,131       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (13,385,895)        (535,089)             
   ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3, 11 2,677,179           107,018              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (10,708,716)        (428,071)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 266,666,161       311,223,060       

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสําหรับงวด 27.74 31.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 14 1,932,085,721    1,822,646,329    
รายไดเงินสมทบ 14, 16 707,333,539       552,302,843       
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 14, 16 2,773,550           3,267,750           
รวมรายได 2,642,192,810    2,378,216,922    
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
(หนวย: บาท)

   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 14 1,778,299,981    1,442,756,631    
      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดลดลง 14 (18,828,728)        (141,222,522)      
   คาจางและคาบําเหน็จ 14 61,326,171         59,846,706         
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 14 42,233,199         20,513,504         
คาใชจายในการดําเนินงาน 14, 15 169,414,577       168,501,571       
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 2,032,445,200    1,550,395,890    
กําไรจากการรับประกันภัย 609,747,610       827,821,032       
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 128,703,372       101,913,199       
กําไรจากเงินลงทุน 78,776,680         33,797,220         
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา (30,574,461)        (3,144,370)          
รายไดสํารองหน้ีสูญรับคืน -                          495,405              
รายไดอ่ืน 3,581,380           2,258,976           
กําไรจากการดําเนินงาน 790,234,581       963,141,462       
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและเงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 5,571,102           5,423,508           
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 5,071,098           4,923,508           
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 20,284,393         19,694,032         
กําไรกอนภาษีเงินได 759,307,988       933,100,414       
หัก: คาใชจายภาษีเงินได 11 (152,009,638)      (217,923,842)      
กําไรสําหรับงวด 607,298,350       715,176,572       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (9,751,103)          2,013,456           
   ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3, 11 1,950,221           (402,691)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (7,800,882)          1,610,765           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 599,497,468       716,787,337       

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

(หนวย: บาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสําหรับงวด 60.73 71.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



งบกระแสเงินสด

2556 2555

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 2,028,270,529    1,967,515,991    
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,201,819,932)   (1,196,013,575)   
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (110,757,126)      (37,068,379)        
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (61,326,171)        (59,846,706)        
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 28,208,233         (2,420,642)          
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (19,241,494)        (18,002,827)        
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (42,233,199)        (20,513,504)        
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 191,343,952       113,605,183       

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 191,343,952       113,605,183       
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน (22,638,141)        (1,697,865)          
รายไดจากเงินสมทบรับ 640,041,961       503,555,973       
รายไดอ่ืน 6,354,930           5,526,726           
คาใชจายในการดําเนินงาน (257,450,222)      (176,150,693)      
ภาษีเงินได (246,109,145)      (107,718,197)      
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 932,644,175       970,771,485       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 2,695,799,311    2,525,686,409    
   เงินฝากสถาบันการเงิน 3,182,618,344    1,154,506,760    
   อุปกรณ 3,502                  112,913              
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทนุ 5,878,421,157    3,680,306,082    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



งบกระแสเงินสด (ตอ)

2556 2555
กระแสเงินสดใชไป
   เงินลงทุนในหลักทรัพย (2,775,894,335)   (2,336,319,657)   
   เงินฝากสถาบันการเงิน (4,041,621,852)   (2,388,618,344)   
   อุปกรณ (19,162,907)        (5,185,064)          
   สินทรัพยไมมีตัวตน (3,899,847)          (674,120)             
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (6,840,578,941)   (4,730,797,185)   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (962,157,784)      (1,050,491,103)   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ (29,513,609)        (79,719,618)        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,950,064       336,020,783       

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
(หนวย: บาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,950,064       336,020,783       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 113,436,455       256,301,165       

-                          
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได (7,800,882)          1,610,764           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

 (หนวย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจาก

ทุนเรือนหุนที่ออก การวัดมูลคาเงินลงทุน รวมองคประกอบอ่ืน
และชําระแลว กําไรสะสม ในหลักทรัพยเผื่อขาย ของสวนของเจาของ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 100,000,000         614,242,649         (1,524,457)                     (1,524,457)                     712,718,192         

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 100,000,000         614,242,649         (1,524,457)                     (1,524,457)                     712,718,192         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 3) -                            59,595,959           304,891                         304,891                         59,900,850           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 100,000,000         673,838,608         (1,219,566)                     (1,219,566)                     772,619,042         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม -                            715,176,572         1,610,765                      1,610,765                      716,787,337         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 - หลังปรับปรุง 100,000,000         1,389,015,180      391,199                         391,199                         1,489,406,379      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 100,000,000         1,822,427,780      5,104,288                      5,104,288                      1,927,532,068      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 3) -                            27,618,942           (1,020,858)                     (1,020,858)                     26,598,084           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 100,000,000         1,850,046,722      4,083,430                      4,083,430                      1,954,130,152      
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            607,298,350         (7,800,882)                     (7,800,882)                     599,497,468         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 100,000,000         2,457,345,072      (3,717,452)                     (3,717,452)                     2,553,627,620      ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 100,000,000         2,457,345,072      (3,717,452)                     (3,717,452)                     2,553,627,620      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รับรองสําเนาถูกตอง

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, นายนพดล สันติภากรณ
กรรมการผูมีอํานาจ






































