
 

 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ จํากัด ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา งบการเงินของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงาน
เดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 9 เมษายน 2552 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

นงลักษณ  พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 23 มีนาคม 2553  



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2552 2551

สินทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย
   พันธบัตร 193,439,825      65,869,590         
   ต๋ัวเงินคลัง 254,061,767      159,913,782       
   ต๋ัวเงิน 80,000,000        110,000,000       
   หุนกู 111,139,591      101,360,920       
   หนวยลงทุน 195,745,746      98,911,135         
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 6 834,386,929      536,055,427       
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 12,467,190        11,283,874         
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 7 599,192,935      629,327,729       
อุปกรณ - สุทธิ 8 40,616,518        42,327,373         
เบี้ยประกันภัยคางรับ 9 51,571,418        38,163,489         
รายไดจากการลงทุนคางรับ 8,065,594          9,286,802           
ลูกหน้ีบริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ 10 -                         8,262,271           
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ 11, 12 124,762,656      137,003,933       
สินทรัพยอ่ืน
   เงินสมทบคางรับ - สุทธิ 11, 13 56,191,103        54,691,136         
   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี 5,316,537          1,928,810           
   สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14 6,125,787          4,343,995           
   เงินมัดจํา 5,661,189          7,511,842           
   อ่ืน ๆ 12,978,005        11,366,661         
รวมสินทรัพย 1,757,335,861   1,491,553,342    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2552 2551

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสิน
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 575,423,740      465,924,967       
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 654,186,414      481,596,733       
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 11 101,207,754      130,370,063       
หน้ีสินอ่ืน
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 24,014,663        25,983,995         
   คาใชจายคางจาย 32,006,569        14,756,875         
   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม 23,980,370        12,507,595         
   เจาหน้ีบริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ 10 -                         27,990,667         
   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีรอจัดสรรคืนแกบริษัทสมาชิกฯ -                         111,674,470       
   อ่ืน ๆ 46,865,712        16,025,734         
รวมหน้ีสิน 1,457,685,222   1,286,831,099    
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000      100,000,000       
   ทุนท่ีออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000      100,000,000       
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
   สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6 1,341,215          (5,093,821)         
กําไรสะสม 198,309,424      109,816,064       
รวมสวนของผูถือหุน 299,650,639      204,722,243       
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,757,335,861   1,491,553,342    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2552 2551

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,121,283,130   951,856,297       
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปกอน (109,498,773)     12,548,848         
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 1,011,784,357   964,405,145       
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 774,886,271      744,977,238       
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 53,525,276        46,046,288         
คาจางและคาบําเหน็จ 33,826,121        33,019,364         
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 50,685,555        39,532,961         
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 912,923,223      863,575,851       
กําไรจากการรับประกันภัย 98,861,134        100,829,294       
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 37,991,741        31,417,464         
ขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย (245,042)            (28,341,649)       
รายไดอื่น
รายไดจากเงินสมทบรับ 11 218,938,442      221,663,859       
อ่ืน ๆ 11 65,754,450        25,329,897         
รวมรายไดอื่น 284,692,892      246,993,756       
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 143,729,208      132,559,034       
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 62,743,195        58,314,782         
คาภาษีอากร 2,006,422          1,756,407           
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,223,702          10,811,690         
คาตอบแทนผูบริหาร 853,000             717,000              
คาใชจายในการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 28,550,830        -                         
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 49,171,342        40,707,174         
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 289,277,699      244,866,087       
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 132,023,026      106,032,778       
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (43,529,666)       (36,888,235)       
กําไรสุทธิสําหรับป 88,493,360        69,144,543         

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 15
กําไรสุทธิ 8.85 6.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
2552 2551

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 1,107,875,200   948,845,888       
เงินรับจากคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีรอจัดสรรคืนแกบริษัทสมาชิกฯ -                         93,046,282         
เงินจายคืนบริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ (77,063,141)       -                         
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (620,277,517)     (761,678,684)     
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอ -                         (1,661,989)         
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (58,459,676)       (46,046,288)       
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (33,826,121)       (33,019,364)       
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน (17,541,314)       (6,119,837)         
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ (14,623,578)       (11,625,790)       
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (34,241,826)       (27,159,446)       
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 41,514,408        30,429,336         
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน (29,162,309)       93,154,219         
รายไดจากเงินสมทบรับ 221,187,069      218,445,746       
รายไดอ่ืน 28,269,311        25,286,355         
คาใชจายในการดําเนินงาน (229,497,503)     (241,445,984)     
ภาษีเงินได (45,498,997)       (33,788,045)       
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 238,654,006      246,662,399       
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 2,348,569,896   2,071,264,110    
   อุปกรณ 1,153,075          120,724              
   เงินฝากประจําท่ีมีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน 473,609,429      383,605,504       
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 2,823,332,400   2,454,990,338    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
2552 2551

กระแสเงินสดใชไป
   เงินลงทุนในหลักทรัพย (2,594,668,171)  (2,095,572,950)  
   อุปกรณ (19,930,990)       (17,826,933)       
   โปรแกรมคอมพิวเตอร (3,912,610)         (2,262,117)         
   เงินฝากประจําท่ีมีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน (423,612,672)     (613,609,429)     
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,042,124,443)  (2,729,271,429)  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (218,792,043)     (274,281,091)     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 19,861,963        (27,618,692)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 75,718,300        103,336,992       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 16) 95,580,263        75,718,300         

รายการที่ไมใชเงินสด
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6,435,036          (4,685,701)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
สวนเกิน (ต่ํากวา)

ทุนเรือนหุน ทุนจากการ
ที่ออก เปลี่ยนแปลง

และชําระแลว มูลคาเงินลงทุน กําไรสะสม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 100,000,000     (408,120)          40,671,521       140,263,401   
รายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
   ผลขาดทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       (32,224,802)     -                       (32,224,802)    
   สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากการขาย -                       27,539,101       -                       27,539,101     
รวมคาใชจายท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน -                       (4,685,701)       -                       (4,685,701)      
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       69,144,543       69,144,543     
รวมรายไดและคาใชจายท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป -                       (4,685,701)       69,144,543       64,458,842     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 100,000,000     (5,093,821)       109,816,064     204,722,243   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 100,000,000     (5,093,821)       109,816,064     204,722,243   
รายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
   ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       4,103,899         -                       4,103,899       
   สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากการขาย -                       2,331,137         -                       2,331,137       
รวมรายไดท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน -                       6,435,036         -                       6,435,036       
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       88,493,360       88,493,360     
รวมรายไดท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป -                       6,435,036         88,493,360       94,928,396     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 100,000,000     1,341,215         198,309,424     299,650,639   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี              
24 กุมภาพันธ 2541 ซ่ึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพื่อดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการใหบริการในการรับคํารองขอการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยตามท่ีบริษัทประกันภัย
หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมอบหมาย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2542 บริษัทฯไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถจักรยานยนตตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ช้ัน 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง      
หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ 

  เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษัทฯไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารกองกลางรับประกันภัย    
รถจักรยานยนตภาคบังคับ (“กองกลางฯ”) ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนตามสัญญารวมลงนามของบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัย (“บริษัทสมาชิกฯ”) จํานวน 57 บริษัท และเปนไปตามขอกําหนดการเขารวม
การเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทสมาชิกฯรวมกัน
รับความเส่ียงภัยจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต โดยจะกระจายความเส่ียงภัยโดยการตอชวง
กลับไปยังบริษัทสมาชิกฯ ตามสัดสวนการรับประกันภัยรถประเภทอ่ืนท่ีมิใชรถจักรยานยนต ซ่ึง
สัดสวนดังกลาวไดระบุไวตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองกลางฯ กองกลางฯไดเร่ิม
ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 

  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 2/2548 บริษัทสมาชิกฯไดมีมติใหยกเลิกกองกลาง
รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ดังนั้น 
กองกลางฯจะบันทึกเบ้ียประกันภัยตอจากบริษัทฯและบริษัทสมาชิกฯส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในคําส่ังนายทะเบียนลงวันท่ี       
6 มีนาคม 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยดังกลาว 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การอางอิง
เลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และฉบับท่ี 16/2552 ใหใชมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2550) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก  
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 
2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปปจจุบัน 

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

   วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 40 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายได 

(ก) เบ้ียประกันภัย 

บริษัทฯรับรูเ บ้ียประกันภัยเปนรายไดตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัย     
หลังจากหักเบ้ียประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป  
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(ข) รายไดจากเงินสมทบรับ 

 เงินสมทบรับเปนเงินซ่ึงผูถือหุนของบริษัทฯซ่ึงเปนบริษัทประกันวินาศภัยจายสมทบใหแก
บริษัทฯตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยท่ีผูถือหุนไดรับจากกิจการรับประกันภัยของผูถือหุนใน
แตละรอบสามเดือนท่ีผานมาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ในอัตรารอยละ 2 ตั้งแตวันท่ี          
1 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป 

 ตามประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 ไดมีการแกไขอัตราเงินสมทบเปนอัตรา
รอยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนตประเภทอ่ืน โดยมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 
เปนตนไป 

  รายไดจากเงินสมทบรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

(ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เงินปนผลรับถือ
เปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

(ง) กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีเกิดรายการ 

4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปน
หลักทรัพยเพื่อคาเม่ือมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะขายในอนาคตอันใกล 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคา  
หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระท่ังจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวออกไปจึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหน้ีตามวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ี
จัดประเภทท่ีจะถือจนครบกําหนดเมื่อบริษัทฯมีความต้ังใจแนวแนและมีความสามารถที่จะถือ
ไวจนครบกําหนดไถถอน 
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มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐาน
จากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลวแตกรณี มูลคา
ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

  ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใช
มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา
ยุติธรรม ณ วันท่ีโอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน 
(ต่ํากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอน
เปล่ียน 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูงซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.4 อุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)         
คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้ 

สวนปรับปรุงอาคารเชา -  5  ป 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  3 ป และ 5  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน           

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

4.5 เบ้ียประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

เบ้ียประกันภัยคางรับแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัย       
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินเบ้ียประกันภัยคางรับไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 
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4.6 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี ไดแก คาสินไหมทดแทนซ่ึงบริษัทฯไดจายใหแกผูประสบภัย
แลว แตคูกรณีเปนฝายผิด ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถใชสิทธิเรียกรองจากบริษัทประกันภัยของคูกรณี
ซ่ึงสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัทฯได บริษัทฯจะบันทึกคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีเปน
สินทรัพยในงบการเงินเม่ือมีหลักฐานครบถวนถึงสิทธิการเรียกรองของบริษัทฯตอบริษัทประกันภัย
อ่ืนและบริษัทฯไดยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวตอบริษัทประกันภัยคูกรณีเรียบรอยแลว 

 บริษัทฯไดประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีโดยอาศัยการ
ประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากยอดคงเหลือท่ีคงคางอยู ณ วันส้ิน
ป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอยางอ่ืน
ประกอบการพิจารณา 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันท่ีไดมา บริษัทฯจะวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการ
คร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา
สะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชประโยชนจํากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีอายุการให
ประโยชน 5 ป  

4.8  เงินสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

บริษัทฯคํานวณเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดตามกฎเกณฑในประกาศกระทรวง
พาณิชยเร่ืองการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัทฯ ซ่ึงคํานวณ
โดยวิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบส่ี) 
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4.9 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

 บริษัทฯ บันทึกคาสินไหมทดแทนคางจายตามจํานวนท่ีจะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะ
บันทึกเม่ือไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนท่ีผูเอาประกันภัยแจง
และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุน
ประกันของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทฯไดตั้งสํารองเพ่ิมเติมสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not yet reported - IBNR) ในอัตรารอยละ 2.5 ของ
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการ
จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัท และเงินสํารองสําหรับคา
สินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย อยางไรก็ตาม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
บริษัทประกันภัยตองจัดสรรเงินสํารองคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแลวแต
บริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (IBNR) ในจํานวนท่ีสูงกวาระหวางจํานวนเงินสํารองคาสินไหมท่ีคํานวณ
โดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยและวิธีรอยละ 2.5 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสอง
เดือน 

4.10 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 

 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืนเปนเงินท่ีบริษัทฯเรียกเก็บลวงหนาจาก     
ผูถือหุนเพื่อใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยแทนผูถือหุน ตามพระราชบัญญัติ    
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใหผูถือหุนแตละรายจัดสรรเงินสํารองจายคาสินไหม
ทดแทนไวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯเรียกเก็บเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนจากผ ู ถือหุนในจํานวนสองเทาของคาเฉลี่ยการ
จายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯไดจายแทนใหแกผูถือหุน รายละเอียดจํานวนเงินท่ีตองจัดสรร
ปรากฏตามประกาศเร่ือง “จํานวนเงินท่ีบริษัทประกันภัยตองจัดสรรเพื่อเปนเงินสํารองจายคาสินไหม
ทดแทนประจําป พ.ศ. 2549 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)” 

4.11 คาจางและบําเหน็จ 

 คาจางและบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ 
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4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 การดอยคาของสินทรัพย 

  ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนของ
บริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคา      
ท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแส      
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช
อัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ
สินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุน
ในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.14 ผลประโยชนพนักงาน 

  บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  
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4.16 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทาง
บัญชีท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะ
ถือจนครบกําหนด เม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว
ไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานาน การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 อุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและ
มูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการ
เปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 
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 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

สินทรัพยไมมีตัวตน  

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 
หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย  

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
โดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯไดรับรายงานความ
เสียหายแลว และสวนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not 
reported – IBNR) ซ่ึงตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเปนมาตรฐานสากล เชน วิธี Chain 
Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  

 ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซ่ึง
ไดแก การเปล่ียนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ 
คาสินไหมทดแทนเฉล่ีย  จํานวนคร้ังของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีการทาง
คณิตศาสตรประกันภัยนี้ จะทําการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนัก
คณิตศาสตรประกันภัย (Actuary) ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจ
ในธุรกิจประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห 

 อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธ
ท่ีเกิดขึ้นจริงได 

 ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดอนุโลมให
การคํานวณเงินสํารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not yet 
reported – IBNR) สามารถคํานวณและรับรองโดยผูบริหารของบริษัทฯท่ีไดรับอนุญาตจาก คปภ.  
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6. เงินลงทุนในหลักทรัพย 

(หนวย: บาท) 
 2552 2551 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตัดจําหนาย ราคายุติธรรม ตัดจําหนาย ราคายุติธรรม 

หลักทรัพยเพ่ือคา     
  ตราสารทุน - หนวยลงทุน 47,000,000 47,004,891 12,000,000 12,001,466 
   กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ     
      เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย 4,891 - 1,466 - 

รวมหลักทรัพยเพ่ือคา 47,004,891 47,004,891 12,001,466 12,001,466 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
  ตราสารทุน - หนวยลงทุน 147,399,640 148,740,855 92,003,490 86,909,669 
   กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ     
       เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย 1,341,215 - (5,093,821) - 

รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 148,740,855 148,740,855 86,909,669 86,909,669 

ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนด     
 พันธบัตร 193,439,825  65,869,590  
 ต๋ัวเงินคลัง 254,061,767  159,913,782  
 ต๋ัวเงิน 80,000,000  110,000,000  
 หุนกู 111,139,591  101,360,920  

รวมตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนด 638,641,183  437,144,292  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 834,386,929  536,055,427  

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี้ 
(หนวย: บาท) 

 ครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนด    
 พันธบัตร 20,030,197 152,415,752 20,993,876 193,439,825 
 ต๋ัวเงินคลัง 198,467,863 55,593,904 - 254,061,767 
 ต๋ัวเงิน 80,000,000 - - 80,000,000 
 หุนกู 30,005,716 60,034,038 21,099,837 111,139,591 

รวม 328,503,776 268,043,694 42,093,713 638,641,183 
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7. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
 (หนวย: บาท) 

 2552 2551 

เงินสด 2,357,000 2,330,000 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 17,920,498 19,733,633 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 15,302,765 13,654,667 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลา 563,612,672 593,609,429 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  599,192,935 629,327,729 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากธนาคารจํานวน 3.5 ลานบาท (2551: 3.5 ลานบาท) ไดถูกนําไปวาง
ไวกับนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากธนาคารจํานวน 30.0 ลานบาท (2551: 20.0 ลานบาท) ไดถูกนําไป
วางไวกับธนาคารพาณิชยเพื่อคํ้าประกันสินเช่ือวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีไดรับจากธนาคาร 

8. อุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

  เคร่ืองตกแตง    
  ติดตั้ง    
 สวนปรับปรุง และอุปกรณ  สินทรัพย  
 อาคารเชา สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดตั้ง รวม 
ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2551 31,080,228 103,412,775 10,555,066 280,790 145,328,859 
ซ้ือเพิ่ม 1,221,860 18,916,624 1,577,180 94,754 21,810,418 
จําหนาย (287,209) (1,910,630) (100,000) - (2,297,839) 
31 ธันวาคม 2552 32,014,879 120,418,769 12,032,246 375,544 164,841,438 
คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2551 24,428,824 72,244,643 6,328,019 - 103,001,486 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 2,360,877 19,161,375 1,271,460 - 22,793,712 
คาเส่ือมราคาสวนที่จําหนาย (260,387) (1,209,939) (99,952) - (1,570,278) 
31 ธันวาคม 2552 26,529,314 90,196,079 7,499,527 - 124,224,920 
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2551 6,651,404 31,168,132 4,227,047 280,790 42,327,373 

31 ธันวาคม 2552 5,485,565 30,222,690 4,532,719 375,544 40,616,518 

คาเสื่อมราคาสําหรับปที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
2551     19,702,447 

2552     22,793,712 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 
ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 68.1 ลานบาท (2551: 60.9 ลานบาท) 

9. เบ้ียประกันภัยคางรับ 

 เบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

ระยะเวลาคางชําระ 2552 2551 

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน 51,571,418 38,163,489 

10.   ลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ 

 ในท่ีประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2548 บริษัทสมาชิกฯไดมีมติใหยกเลิก
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับโดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 เปนตนไป 
ดังนั้น กองกลางฯบันทึกเบ้ียประกันภัยตอจากบริษัทฯและบริษัทสมาชิกฯส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
2548 ท้ังนี้ใหรับรูเบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได และคาสินไหมทดแทนสําหรับคาเสียหายท่ีเกิดเหตุถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

 เม่ือวันท่ี  13 กันยายน 2549 ท่ีประชุมบริษัทสมาชิกฯของกองกลางฯ ไดทําการรับรองยอดปดบัญชี
กองกลางฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงนําลูกหนี้คาเบ้ียประกันภัยตอคางรับไปหักจากรายการคางจายเกี่ยวกับ
การประกันภัยตอปรากฏเปนยอดลูกหนี้หรือเจาหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ เพื่อรับ
และจายคืนบริษัทสมาชิกฯ ตอไป 

 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริหารกองกลางฯเห็นชอบและอนุมัติใหผูบริหาร
กองกลางฯ (บริษัทฯ) จัดสรรเงินคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีรอจัดสรรคืนแกบริษัทสมาชิกฯ
สุทธิจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯคืนใหแก
บริษัทสมาชิกฯ ตอมาเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯจายคืนเงินดังกลาวแกบริษัทสมาชิกฯ ซ่ึงบริษัทฯไดจายเงินคืนดังกลาวแกบริษัทสมาชิกฯ
เรียบรอยแลวในระหวางป 2552 
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11.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย               
รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติฯ") โดย
ผูถือหุนของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยท่ีประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตาม
พระราชบัญญัติฯ รวมท้ังส้ิน 64 บริษัทซ่ึงรายการธุรกิจสวนใหญประกอบดวย เงินทดรองจายคา
สินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯจะจายทดรองใหกับผูประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยโดยบริษัทประกันภัย
ท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนตประเภทอ่ืน
ท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯของแตละบริษัทและตองจัดสรรเงินเพื่อสํารองจายคา
สินไหมทดแทนเปนจํานวนสองเทาของคาเฉล่ียการจายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯไดจายใหแก
บริษัทประกันภัยเหลานั้นเปนเงินสํารองจายคาสินไหมไวกับบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯจะไดรับ
คาธรรมเนียมในการจัดการสําหรับการดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนลวงหนาแกบริษัทประกันภัย
เหลานั้นกรณีละ 300 บาท 

รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังน้ี 
(หนวย: บาท) 

 2552 2551 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน   
รายไดเงินสมทบรับ 218,938,442 221,663,859 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 24,805,300 16,670,100 

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล 

12. เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 
 (หนวย: บาท) 

ระยะเวลาคางชําระ 2552 2551 

คางรับไมเกินระยะเวลา 30 วัน 105,390,345 117,224,009 
คางรับเกินระยะเวลา 30 วัน 13,794,296 12,043,670 
คางรับเกินระยะเวลา 60 วัน 5,578,015 7,736,254 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 56,912,667 55,993,318 
รวม 181,675,323 192,997,251 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (56,912,667) (55,993,318) 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ 124,762,656 137,003,933 
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13.  เงินสมทบคางรับ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสมทบคางรับสามารถแยกตามอายุหนี้ไดดังน้ี 

หนวย: บาท) (

ระยะเวลาคางชําระ 2552 2551 

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน 54,318,826 54,691,136 
คางรับเกินระยะเวลา 90 วัน 1,872,277 4,078,816 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 20,619,907 19,325,287 
รวม 76,811,010 78,095,239 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (20,619,907) (23,404,103) 
เงินสมทบคางรับ - สุทธิ 56,191,103 54,691,136 

14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 4,343,995 
ซ้ือเพ่ิม 3,896,410 
ตัดจําหนาย (2,114,618) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 6,125,787 

คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป (2,114,618) 

15. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ        
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 
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16. งบกระแสเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามท่ีแสดงอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 

 2552 2551 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 599,192,935 629,327,729 
หัก:  เงินฝากธนาคารท่ีถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน   
      และท่ีนําไปคํ้าประกัน (503,612,672) (553,609,429) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 95,580,263 75,718,300 

17. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอย
ละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจาย
ใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 
2552 บริษัทฯจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 7.0 ลานบาท (2551: 5.6 ลานบาท) 

18. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกันวินาศภัยและดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงิน
จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและรถยนต อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 12 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได ดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน 

ภายใน 1 ป 11.5 
1 ถึง 5 ป 19.7 
มากกวา 5 ป 16.4 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 “การ
แสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เบ้ียประกันภัยคาง
รับ เงินลงทุนในหลักทรัพยและเงินใหกูยืม บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

  ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยคางรับไมมีสาระสําคัญเนื่องจาก
ผูเอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตางๆ  

  ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมไมมีสาระสําคัญเนื่องจากบริษัทฯพิจารณาใหกูยืมแก
พนักงานของบริษัทฯ  

  จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว
ท่ีแสดงอยูในงบดุล 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย  

  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพยและเงินใหกูยืม อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และ
สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้  

    อัตราดอกเบี้ย    
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปรับข้ึนลง ไมมีอัตรา   

 ภายใน 1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
เงินฝากสถาบันการเงิน 324 240 - 15 18 597 0.25 - 4.25 
เงินลงทุนในหลักทรัพย         
   พันธบัตร 20 152 21 - - 193 3.875 - 5.96 
   ตั๋วเงินคลัง 198 56 - - - 254 1.05 - 4.00 
   ตั๋วเงิน 80 - - - - 80 1.50 - 1.65 
   หุนกู 30 60 21 - - 111 3.00 - 7.40 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน - 12 - - - 12 เงินฝากประจํา

บวกรอยละ 2 
รวม 652 520 42 15 18 1,247  

20.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน  

  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจาก
ราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

  บริษัทฯมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย 

  หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด 

  เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุนกู ตั๋วเงินคลังและตั๋วเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอย
กวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล สวนท่ีเกิน 90 วัน ประมาณโดย
วิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ 
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  เงินใหกูยืมแกพนักงาน 

  มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมท่ีใชอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว และความเส่ียงของการใหสินเช่ือไมมี
สาระสําคัญถือตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล  

21. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 


