
 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงนิสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ

แตละปของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ

ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง

ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน

จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ

ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กลางคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาขอใหสังเกต  

(ก)  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางป บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 2  บริษัทฯไดแสดงรายการในงบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินน้ี   

(ข)  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ในระหวางปบริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

การรับรูสํารองเบี้ยประกันภัย และ ไดปรับยอนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อ

สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูสํารองเบี้ยประกันภัย ขาพเจาเห็นวา

รายการปรับปรุงดังกลาวมีความเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว 

 

 

นงลักษณ  พุมนอย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 26 มีนาคม 2555  



หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 336,020,783       53,673,485         

รายไดจากการลงทุนคางรับ 25,360,479         17,999,739         

เบี้ยประกันภัยคางรับ 9 85,794,823         87,610,270         

สินทรัพยลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย

      เงินลงทุนเพื่อคา 10.1 123,085,241       14,000,047         

      เงินลงทุนเผื่อขาย 10.2 149,658,335       169,017,762       

      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 10.3 4,635,604,007    2,892,314,903    

   เงินใหกูยืม 11 10,211,475         10,224,981         

อุปกรณสุทธิ 12 35,638,840         46,337,076         

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 13 6,225,213           7,496,288           

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสุทธิ 14 30,051,759         65,169,426         

เงินสมทบคางรับสุทธิ 15 256,257,383       376,510,644       

สินทรัพยอื่น

   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีสุทธิ 17,094,077         18,266,912         

   อื่น ๆ 19,677,781         20,241,239         

รวมสินทรัพย 5,730,680,196    3,778,862,772    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

 
           

        
       

 

 

 
           

        
       

 

 



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สิน

ภาษีเงินไดคางจาย 106,666,466       67,015,618         

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 16 2,722,027,189    1,665,053,488    

   สํารองเบี้ยประกันภัย 17 1,906,504,051    1,492,356,810    

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 18 49,007,261         192,095              

หนี้สินอื่น

   เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 39,283,860         17,111,100         

   คาใชจายคางจาย 42,100,923         39,256,244         

   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม 60,632,596         51,025,128         

   อื่น ๆ 91,739,658         61,508,026         

รวมหนี้สิน 5,017,962,004    3,393,518,509    

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000       100,000,000       

   ทุนที่ออกและชําระแลว

      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000       100,000,000       

กําไรสะสม 614,242,649       281,841,857       

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (1,524,457)         3,502,406           

รวมสวนของเจาของ 712,718,192       385,344,263       

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 5,730,680,196    3,778,862,772    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

 
           

        
       

 

 

 
           

        
       

 

 



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

รายได

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 19 3,199,182,761    1,880,413,346    

รายไดเงินสมทบ 19 1,005,802,098    1,039,542,232    

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 19 15,329,450         19,830,400         

รวมรายได 4,220,314,309    2,939,785,978    

คาใชจาย

การรับประกันภัย

   คาสินไหมทดแทน

      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 19 3,163,248,239    2,211,077,227    

      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่มขึ้น 19 18,000,400         123,222,122       

   คาจางและคาบําเหน็จ 19 108,786,521       81,206,835         

   คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 19 146,341,095       54,412,172         

คาใชจายในการดําเนินงาน 19, 20 374,429,467       314,337,236       

รวมคาใชจายการรับประกันภัย 3,810,805,722    2,784,255,592    

กําไรจากการรับประกันภัย 409,508,587       155,530,386       

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 121,372,146       48,478,020         

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (5,436,316)         3,114,413           

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม 4,120,812           161,479              

รายไดอื่น 12,908,607         6,756,745           

กําไรจากการดําเนินงาน 542,473,836       214,041,043       

เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 9,488,324           7,124,646           

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 8,054,704           4,694,428           

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 35,953,296         26,741,243         

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 488,977,512       175,480,726       

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 22 (156,576,720)     (91,948,293)       

กําไรสําหรับป 332,400,792       83,532,433         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

 
           

        
       

 

 

 
           

        
       

 

 



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,026,863)         2,161,191           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (5,026,863)         2,161,191           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 327,373,929       85,693,624         

กําไรตอหุน 23

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

   กําไรสําหรับป 33.24 8.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

 
           

        
       

 

 

 
           

        
       

 

 



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

 (หนวย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจาก

ทุนเรือนหุนที่ออก การวัดมูลคาเงินลงทุน รวมองคประกอบอื่น

และชําระแลว กําไรสะสม ในหลักทรัพยเผื่อขาย ของสวนของเจาของ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 100,000,000         198,309,424         1,341,215                       1,341,215              299,650,639         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - ปรับปรุงใหม  -                             83,532,433            2,161,191                       2,161,191              85,693,624            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 100,000,000         281,841,857         3,502,406                       3,502,406              385,344,263         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไวเดิม 100,000,000         405,063,979         3,502,406                       3,502,406              508,566,385         

ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก

  การรับรูเงินสํารองเบี้ยประกันภัย (หมายเหตุ 5) -                             (123,222,122)        -                                      -                             (123,222,122)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง 100,000,000         281,841,857         3,502,406                       3,502,406              385,344,263         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                             332,400,792         (5,026,863)                      (5,026,863)            327,373,929         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสชุาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
                   กรรมการผูมอีาํนาจ 



งบกระแสเงินสด

2554 2553

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 3,579,153,198   2,639,742,981   

คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (2,020,449,592)  (1,133,429,363)  

คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (84,652,112)       (72,525,208)       

คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (108,786,521)     (81,206,835)       

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 35,117,667        (25,953,050)       

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (34,514,472)       (32,052,830)       

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น (146,341,095)     (48,667,754)       

รายไดจากการลงทุน 114,562,671      47,381,865        

เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 22,172,760        1,449,625          

รายไดจากเงินสมทบรับ 1,126,055,359   719,222,691      

รายไดอื่น 28,238,057        24,364,028        

คาใชจายในการดําเนินงาน (254,129,014)     (245,588,181)     

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (116,925,874)     (48,947,337)       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,139,501,032   1,743,790,632   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดมา

   เงินลงทุนในหลักทรัพย 6,792,532,145   4,626,498,956   

   เงินฝากสถาบันการเงิน 1,129,525,225   623,612,672      

   อุปกรณ 2,389,250          812,602             

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 7,924,446,620   5,250,924,230   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

                    

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสชุาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
                   กรรมการผูมอีาํนาจ 



งบกระแสเงินสด (ตอ)

2554 2553

กระแสเงินสดใชไป

   เงินลงทุนในหลักทรัพย (6,511,042,247)  (6,090,645,562)  

   เงินฝากสถาบันการเงิน (3,250,000,523)  (913,614,066)     

   อุปกรณ (17,367,206)       (27,351,511)       

   สินทรัพยไมมีตัวตน (3,189,378)         (5,010,501)         

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (9,781,599,354)  (7,036,621,640)  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,857,152,734)  (1,785,697,410)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 282,348,298      (41,906,778)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 53,673,485        95,580,263        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป (หมายเหตุ 8) 336,021,783      53,673,485        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,026,863)         2,161,191          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสชุาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
                   กรรมการผูมอีาํนาจ 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท กลางคุมครองผู ประสบภัยจากรถ จํากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื ่อวันที ่             

24 กุมภาพันธ 2541 ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ มครองผู ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไข

เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผู ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 เพื ่อดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการใหบริการในการรับคํารองขอการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยตามที่บริษัทประกันภัย

หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมอบหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 บริษัทฯไดรับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถจักรยานยนตตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 ที่อยูของบริษัทฯตามทีจ่ดทะเบียนอยูที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั ้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง      

หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 

จัดต้ังขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑทีเ่กีย่วของ ซึง่กําหนด

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดง

รายการในงบการเงินไดทําขึ ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของเจาของและงบกระแสเงินสดสําหรับปปจจุบันและได

จัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินป 2553 เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบของขอกําหนดนี้แลว โดย

ไมมีผลกระทบตอสวนของเจาของ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยน้ี 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึน้โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอืน่ในนโยบายการ

บัญชี 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

 ในระหวางปปจจุบัน บร ิษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหมโดยสภาวิชาชพีบัญชี ดังน้ี  

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเชา 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสยีในการรวมคา 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   
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(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธรุกิจ 

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี  ยกเวนมาตรฐานการ

บัญชี ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนทีใ่หกับพนักงานเปนคาใชจายเมื ่อ

กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิง่กิจการจะตองประเมินและบันทึก

หนี้สินเกี ่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื ่องจากเกษียณอายุ  โดยใชการคํานวณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ  

บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่เปลีย่นแปลง

โดยบันทึกเปนคาใชจายทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป การเปลี่ยนแปลงน้ีทําใหบริษัทฯ

มีกําไรสําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 48.71 ลานบาท (4.87 บาทตอหุน) 



4 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางน้ี  

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12  

 

ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

 ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             

คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชัว่คราวทีเ่กิดจากความแตกตางของมูลคา

สินทรัพยและหน้ีสินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้าถือปฏิบัติ  
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เร่ือง การรับรูสํารองเบี้ยประกันภัย 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูสํารองเบี้ยประกันภัยตาม

ขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที ่27 

พฤษภาคม 2553 บริษัทฯตองรับรูภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยจากการรับประกันวินาศภัยใน

จํานวนที่สูงกวาระหวางสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดและสํารองการเสีย่งภัยที่ยังไม

สิน้สุด ผลสะสมตอกําไรสะสมตนป 2554 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปน

รายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและการปรับยอนหลังงบการเงิน

จํานวน 123.2 ลานบาท จํานวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

สํารองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 18,000,400 123,222,122 

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง 18,000,400 123,222,122 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่มขึ้น 18,000,400 123,222,122 

กําไรตอหุนขึ้นพื้นฐานลดลง 1.80 12.32 
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6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

6.1  การรับรูรายได 

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ 

เบี้ยประกันภัยรับถือเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหักดวยมูลคา

ของกรมธรรมที่ยกเลิกและการสงคืนเบี้ยประกันภัยและปรับปรุงดวยสํารองเบีย้ประกันภัยที่ยัง

ไมถือเปนรายได 

(ข) รายไดจากเงินสมทบรับ 

 เงินสมทบรับเปนเงินซึ่งผู ถือหุนของบริษัทฯซึง่เปนบริษัทประกันวินาศภัยจายสมทบใหแก

บริษัทฯตามสัดสวนของเบี ้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับที่ผูถือหุนไดรับจากกิจการรับ

ประกันภัยของผูถือหุนในแตละรอบสามเดือนที่ผานมาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ในอัตรารอยละ 2 

ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป 

 ตามประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ไดมีการแกไขอัตราเงินสมทบเปนอัตรา

รอยละ 2.25 ของเบีย้ประกันภัยรถยนตประเภทอื่น โดยมีผลบังคับตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2547 

เปนตนไป 

 ตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ไดมีการแกไขอัตราเงินสมทบเปน

อัตรารอยละ 12.25 ของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป 

  รายไดจากเงินสมทบรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือ

เปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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(ง)  กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

  กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ 

(จ)  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม 

  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ 

6.2 การรับรูคาใชจาย 

 (ก) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนซึ่งแสดงตามมูลคาของคา

สินไหมและคาใชจายอืน่ทีเ่กีย่วของและรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวด

กอนที่เกิดขึ้นในระหวางปหักดวยมูลคาซากและการรับคืนอ่ืน (ถามี) 

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจะรับรูเมื่อไดรับแจงจากผูเอา

ประกันตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง โดยการประมาณการของฝายบริหารมูลคาประมาณ

การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ 

 (ข) คาใชจายคาจางและบําเหน็จ 

 คาจางและบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูงซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัด

ในการเบิกใช 

6.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

เบีย้ประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิทีจ่ะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึง่พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและ

ตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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6.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลีย่นแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคาเมือ่

มีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของเจาของ และจะบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยน้ันออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหน่ึงป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดง

มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่าํกวามูลคาตราสารหนี้

ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบีย้

รับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภททีจ่ะถือจนครบกําหนดเมือ่บริษัทฯมีความตัง้ใจแนวแนและมี

ความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอน 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้หลังสุด ณ สิ้นวัน

ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนีค้ํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

หนวยลงทนุ 

  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเปนอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับ

มูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผล

แตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนกําไรหรือขาดทุนหรือ

แสดงเปนสวนเกนิ (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงิน

ลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิง่ตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะ

ถูกบันทึกในสวนของกาํไรหรือขาดทนุ  
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6.6 อุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสือ่มราคาสะสมและคาเผือ่การดอยคาของสินทรัพย (ถามี)         

คาเสือ่มราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณดังตอไปน้ี 

สวนปรับปรุงอาคารเชา -  5  ป 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  3 ป และ 5  ป 

ยานพาหนะ -  5  ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน          

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

 บริษัทฯตัดรายการอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยน้ันออกจากบัญชี 

6.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื ่อการดอยคาสะสม              

(ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนทีม่ีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอ

บงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย

ของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของ

กําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชน             

3 ป  
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6.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออมซึง่ทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน

ของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.9 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี ไดแก คาสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทฯไดจายใหแกผูประสบภัยแลว 

แตคูกรณีเปนฝายผิด ดังน้ันบริษัทฯจึงสามารถใชสิทธิเรียกรองจากบริษัทประกันภัยของคูกรณีซึง่เปน

ผู ถือหุ นของบริษัทฯได บริษัทฯจะบันทึกคาสินไหมทดแทนคางรับจากคู กรณีเปนสินทรัพยใน                  

งบการเงินเมื ่อมีหลักฐานครบถวนถึงสิทธิการเรียกรองของบริษัทฯตอบริษัทประกันภัยอื่นและ            

บริษัทฯไดยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวตอบริษัทประกันภัยคูกรณีเรียบรอยแลว 

 บริษัทฯไดประมาณคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีโดยอาศัยการ

ประเมินผลของฝายบริหารเกีย่วกับความสูญเสียทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากยอดคงเหลือทีค่งคางอยู ณ วันสิน้

ป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอยางอื ่น

ประกอบการพิจารณา 

6.10 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสนิไหมทดแทนคางจาย 

 คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนที่จะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมือ่

ไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนทีผู่เอาประกันภัยแจงและโดยการ

ประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของ

กรมธรรมที่เกี่ยวของ  

 บริษัทฯไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ

ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดย

คํานวณจากประมาณการที ่ดีที ่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายใหแกผู เอาประกันภัยใน

อนาคตสําหรับความสูญเสียทีเ่กิดขึน้แลวกอนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการ

ความสูญเสียที่บริษัทฯไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงานสุทธิดวยคาสินไหมทดแทนทีไ่ดรับรู

ไปแลวในบัญชี (2553: จํานวนทีสู่งกวาระหวางจํานวนสํารอง IBNR ที่คํานวณโดยวิธีการทาง

คณิตศาสตรและวิธีรอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน) 



11 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

 สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยงภัย

ที่ยังไมสิ้นสุด 

(ก) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

 บริษัทฯคํานวณเงินสํารองเบีย้ประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได ซึง่คํานวณจากเบีย้ประกันภัยรับ

โดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงสวนยี่สิบสี่) 

(ข) สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 

สํารองความเสีย่งภัยทีย่ังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินทีบ่ริษัทฯจัดสํารองไวเพื่อชดใชคาสินไหม

ทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ

อยู ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯ ใชการประมาณการทีดี่ที่สุดของ        

คาสินไหมทดแทนทีค่าดวาจะเกิดขึน้ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่หลืออยู โดยอางอิงจากขอมูล    

ในอดีต 

ทุกวันสิ้นรอบระยะรายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสีย่งภัยยังไมสิ้นสุดกับ

สํารองเบี้ยประภันภัยที่ยังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสีย่งภัยทีย่ังไมสิ้นสุดสูงกวา

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความเสีย่ง

ภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน 

6.12 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 

 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่นเปนเงินที่บริษัทฯเรียกเก็บลวงหนาจาก     

ผูถือหุนเพื่อใชจายเกีย่วกับคาสินไหมทดแทนใหแกผู ประสบภัยแทนผูถือหุน ตามพระราชบัญญัติ    

คุ มครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใหผู ถือหุนแตละรายจัดสรรเงินสํารองจายคาสินไหม

ทดแทนไวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯเรียกเก็บเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนจากผ ู ถือหุนในจํานวนสองเทาของคาเฉลี่ยการ

จายเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทฯไดจายแทนใหแกผูถือหุน รายละเอียดจํานวนเงินที่ตองจัดสรร

ปรากฏตามประกาศเร่ือง “จํานวนเงินทีบ่ริษัทประกันภัยตองจัดสรรเพือ่เปนเงินสํารองจายคาสินไหม

ทดแทนประจําป พ.ศ. 2553” 
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6.13 การดอยคาของสนิทรัพย 

  ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือสินทรัพยทีไ่ม

มีตัวตนของบริษัทฯหากมีขอบงชีว้าสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคา

เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนัน้ ทั้งนี้มูลคา

ทีค่าดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช

สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

  บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ

สนิทรัพยนัน้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมือ่มีการเปลีย่นแปลง

ประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาคร้ัง

ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไม

สูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวด

กอน ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนทันที  

6.14 ผลประโยชนพนักงาน 

(ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิด

รายการ 

(ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย

สะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลีย้งชีพไดแยก

ออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที ่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเปน

คาใชจายในปที่เกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ่งบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด

ลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยไดทําการประเมินภาระ

ผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 หนีส้ินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และ ผลกําไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

6.15 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมือ่ภาระผูกพันซึง่เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  

6.16 ภาษเีงินได 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนทีค่าดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนีส้งผล

กระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่

เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทาง

บัญชีที่สําคัญมีดังน้ี 



14 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

 สญัญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่พิจารณาวาบริษัทฯได

โอนหรือรับความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 

อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  

 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน 

 บริษัทฯจะต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ขาย เมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเมือ่มีขอบงชีข้องการดอยคา การทีจ่ะ

สรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนัน้จําเปนตองใช

ดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 อุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสือ่มราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ

ใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี ้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึก

ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจทีเ่กีย่วของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต

ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันทีไ่ดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน

ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 

รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

 สาํรองคาสนิไหมทดแทนและคาสนิไหมทดแทนคางจาย 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม

ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึน้และบริษัทฯไดรับ

รายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน 

(Incurred but not reported - IBNR) ซึง่ตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากล 

เชน วิธี Chain Ladder และวิธ ีBornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  

 ขอสมมติหลักทีใ่ชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึง่ไดแก 

การเปลีย่นแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ คา

สินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนครัง้ของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร

ประกันภัยนี ้จะทําการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตร

ประกันภัย (Actuary) ซึง่เปนผูทีม่คีวามรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจประกันภัย

และความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห 

 อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธที่

เกิดขึ้นจริงได 

 ทัง้นี ้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดอนุโลมให

การคํานวณเงินสํารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not 

reported - IBNR) สามารถคํานวณและรับรองโดยผูบริหารของบริษัทฯที่ไดรับอนุญาตจาก คปภ. 

 สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 

สํารองประกันภัยสําหรับความเสีย่งภัยที่ยังไมสิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 

โดยใชประมาณการทีดี่ทีสุ่ดของคาสินไหมทดแทนทีค่าดวาจะเกิดขึน้ในรอบระยะเวลาเอาประกันที่

เหลืออยูซ่ึงประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ซึง่อางอิงจากขอมูลใน

อดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะน้ัน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึง่ตองอาศัยขอมูลสมมติฐาตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น

เงนิเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: บาท) 
 2554 2553 

เงนิสด 3,351,000 2,704,000 

เงนิฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคนื 181,778,783 50,969,485 

เงินฝากธนาคารประเภทจายคนืเม่ือส้ินกําหนดระยะเวลา 3,414,610,710 793,614,066 

รวม 3,599,740,493 847,287,551 

เงินลงทุนระยะส้ันที่มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดอืน 50,000,000 - 

หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนทีมี่ระยะเวลา   

          ครบกําหนดเกินกวา  3 เดือนนับแตวันที่ไดมา (3,280,000,000) (760,000,000) 

        เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอจาํกัดในการใช (33,719,710) (33,614,066) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 336,020,783 53,673,485 

9. เบี้ยประกันภัยคางรับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเบีย้ประกันภัยคางรับจําแนกอายุตามเงินตนที่

คางชําระนับต้ังแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 จากตัวแทนและ  จากตัวแทนและ  

 นายหนาประกันภัย รวม นายหนาประกันภัย รวม 

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 84,517,891 84,517,891 86,884,507 86,884,507 

คางรับไมเกิน 30 วัน 372,455 372,455 366,544 366,544 

คางรับเกินกวา 30 - 60 วัน 723,878 723,878 172,840 172,840 

คางรับเกินกวา 60 - 90 วัน 72,512 72,512 155,024 155,024 

คางรับเกินกวา 90 วัน - 1 ป 108,087 108,087 31,355 31,355 

รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ  85,794,823 85,794,823 87,610,270 87,610,270 

สําหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษทัฯไดกาํหนดหลักเกณฑการติดตามหน้ีให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกวากําหนดรับชําระ บริษัทฯได

ดําเนินการตามกฎหมายกบัตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป 
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย 

10.1 เงินลงทุนเพื่อคา 

(หนวย: บาท) 

 2554 

 ราคาทนุ 

กําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               

เงินลงทุนตอ

สินทรัพยรวม 

หลักทรพัยเอกชน      

หุนทุน 110,014,199 4,710,222 (639,294) 114,085,127 1.99 

หนวยลงทุน 9,000,000 155 (41) 9,000,114 0.16 

รวม 119,014,199 4,710,377 (639,335) 123,085,241 2.15 

รวมเงินลงทุนเพ่ือคา 119,014,199 4,710,377 (639,335) 123,085,241 2.15 

(หนวย: บาท) 

 2553 

 ราคาทนุ 

กําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               

เงินลงทุนตอ

สินทรัพยรวม 

หลักทรพัยเอกชน      

หนวยลงทุน 14,000,000 140 (93) 14,000,047 0.37 

รวม 14,000,000 140 (93) 14,000,047 0.37 

รวมเงินลงทุนเพ่ือคา 14,000,000 140 (93) 14,000,047 0.37 

10.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 

(หนวย: บาท) 

 2554 

 ราคาทนุ 

กําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               

เงินลงทุนตอ

สินทรัพยรวม 

หลักทรพัยเอกชน      

หนวยลงทุน 151,182,792 1,643,560 (3,168,017) 149,658,335 2.61 

รวม 151,182,792 1,643,560 (3,168,017) 149,658,335 2.61 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 151,182,792 1,643,560 (3,168,017) 149,658,335 2.61 

(หนวย: บาท) 

 2553 

 ราคาทนุ 

กําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               

เงินลงทุนตอ

สินทรัพยรวม 

หลักทรพัยเอกชน      

หนวยลงทุน 165,515,356 3,786,478 (284,072) 169,017,762 4.47 

รวม 165,515,356 3,786,478 (284,072) 169,017,762 4.47 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 165,515,356 3,786,478 (284,072) 169,017,762 4.47 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

10.3 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 

ราคาทนุ/ราคาทนุ

ตัดจําหนาย 

รอยละของ               

เงินลงทุนตอ              

สินทรัพยรวม 

ราคาทนุ/ราคาทนุ

ตัดจําหนาย 

รอยละของ               

เงินลงทุนตอ              

สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

พันธบัตรรัฐบาลไทย 904,767,626 15.79 1,681,013,910 44.48 

พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 164,731,131 2.87 - - 

ต๋ัวเงินคลัง - - 69,398,775 1.84 

รวม 1,069,498,757 18.66 1,750,412,685 46.32 

หลักทรพัยเอกชน     

ต๋ัวแลกเงิน 60,000,000 1.05 170,000,000 4.50 

หุนกู 192,385,540 3.36 178,288,152 4.71 

รวม 252,385,540 4.40 348,288,152 9.21 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 

เงินฝากธนาคาร 3,313,719,710 57.82 793,614,066 21.00 

รวม 3,313,719,710 57.82 793,614,066 21.00 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 4,635,604,007 80.88 2,892,314,903 76.53 

10.4 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหน้ี 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ครบกําหนด  ครบกําหนด  

 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด         

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ         

พนัธบัตรรัฐบาลไทย 519,256,003 385,511,623 - 904,767,626 1,050,882,025 609,270,909 20,860,976 1,681,013,910 

พันธบัตรองคการหรือ

รัฐวิสาหกิจ 60,527,792 104,203,339 - 164,731,131 - - - - 

ต๋ัวเงินคลัง - - - - 69,398,775 - - 69,398,775 

รวม 579,783,795 489,714,962 - 1,069,498,757 1,120,280,800 609,270,909 20,860,976 1,750,412,685 

หลักทรัพยเอกชน         

ต๋ัวแลกเงิน 60,000,000 - - 60,000,000 170,000,000 - - 170,000,000 

หุนกู 65,209,697 127,175,843 - 192,385,540 30,058,010 148,230,142 - 178,288,152 

รวม 125,209,697 127,175,843 - 252,385,540 200,058,010 148,230,142 - 348,288,152 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

กําหนดเกินกวา 3 เดือน         

เงินฝากธนาคาร 2,893,719,710 420,000,000 - 3,313,719,710 643,614,066 150,000,000 - 793,614,066 

รวม 2,893,719,710 420,000,000 - 3,313,719,710 643,614,066 150,000,000 - 793,614,066 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจน                 

ครบกาํหนด 3,598,713,202 1,036,890,805 - 4,635,604,007 1,963,952,876 907,501,051 20,860,976 2,892,314,903 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,598,713,202 1,036,890,805 - 4,635,604,007 1,963,952,876 907,501,051 20,860,976 2,892,314,903 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากธนาคารและพันธบัตรบางสวนไดนําไปวางไวกับนายทะเบียน

ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุขอ 25 และ 26 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 เงินฝากธนาคารจํานวน 30.1 ลานบาท (2553: 30.0 ลานบาท) ไดถูกนําไป

วางไวกับธนาคารพาณิชยเพื่อค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ไดรับจากธนาคาร 

11. เงินใหกูยืม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับโดยจําแนกอายุตาม

เงนิตนและดอกเบี้ยที่คางชําระแสดงไดดังน้ี 

    (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ 

ระยะเวลาคางชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 10,211,475 - 10,224,981 - 

รวม 10,211,475 - 10,224,981 - 

เงินใหกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกําหนดวงเงินกูยืมไมเกิน 100,000 บาท คิดอัตรา

ดอกเบี ้ยคงที ่ ณ  วันที ่ได รับอนุมั ติ  โดยอางอิงตามอัตราดอกเบี ้ย เงินฝากประจํา  1 ปของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 2 ตอป 
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12. อุปกรณสุทธิ 

(หนวย: บาท) 

 

สวนปรบัปรงุ               

อาคารเชา 

เครื่องตกแตง 

และอุปกรณ

สํานกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย

ระหวางติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      

31 ธันวาคม 2552 32,014,879 120,418,769 12,032,246 375,544 164,841,438 

ซ้ือเพ่ิม 1,678,017 24,100,639 3,380,280 - 29,158,936 

จาํหนาย (4,713,355) (4,793,789) (3,947,365) (316,807) (13,771,316) 

โอนระหวางงวด - 58,737 - (58,737) - 

31 ธันวาคม 2553 28,979,541 139,784,356 11,465,161 - 180,229,058 

ซ้ือเพ่ิม 2,099,735 10,241,583 - - 12,341,318 

จาํหนาย (14,123,721) (9,520,768) (2,021,357) - (25,665,846) 

โอนระหวางงวด 1,109 (1,109) - - - 

31 ธันวาคม 2554 16,956,664 140,504,062 9,443,804 - 166,904,530 

คาเส่ือมราคาสะสม      

31 ธันวาคม 2552 26,529,314 90,196,079 7,499,527 - 124,224,920 

คาเส่ือมราคา 2,314,612 19,105,543 1,537,397 - 22,957,552 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย (4,712,645) (4,655,689) (3,922,156) - (13,290,490) 

31 ธันวาคม 2553 24,131,281 104,645,933 5,114,768 - 133,891,982 

คาเส่ือมราคา 2,411,561 18,069,325 1,834,931 - 22,315,817 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย (14,121,830) (9,305,063) (1,515,216) - (24,942,109) 

คาเส่ือมราคาสําหรบัสวนที ่                 

โอนระหวางงวด (57) 57 - - - 

31 ธันวาคม 2554 12,420,955 113,410,252 5,434,483 - 131,265,690 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2553 4,848,260 35,138,423 6,350,393 - 46,337,076 

31 ธันวาคม 2554 4,535,709 27,093,810 4,009,321 - 35,638,840 

คาเส่ือมราคาสําหรับป      

2553     22,957,522 

2554     22,315,817 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึง่ซึง่ตัดคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 

มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 80.6 ลานบาท (2553: 

99.4 ลานบาท) 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

 (หนวย: บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ราคาทุน   

31 ธันวาคม 2552 13,000,330 

ซื้อเพิ่ม 5,010,270 

ปรับปรุง (197,150) 

31 ธันวาคม 2553 17,813,450 

ซื้อเพิ่ม 3,189,378 

31 ธันวาคม 2554 21,002,828 

คาตัดจําหนายสะสม  

31 ธันวาคม 2552 6,874,543 

คาตัดจําหนาย 3,442,619 

31 ธันวาคม 2553 10,317,162 

คาตัดจําหนาย 4,460,453 

31 ธันวาคม 2554 14,777,615 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2553 7,496,288 

31 ธันวาคม 2554 6,225,213 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

14. เงินทดรองจายคาสนิไหมทดแทนสุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายุหนี้ดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

ระยะเวลาคางชําระ 2554 2553 

คางรับไมเกินระยะเวลา 30 วัน 30,051,759 65,169,426 

คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 5,445,529 5,445,529 

รวม 35,497,288 70,614,955 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,445,529) (5,445,529) 

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธ ิ 30,051,759 65,169,426 

15.  เงินสมทบคางรับ 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินสมทบคางรับสามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

ระยะเวลาคางชําระ 2554 2553 

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน 248,513,355 257,484,287 

คางรับเกินระยะเวลา 90 วัน 6,295,012 116,757,567 

คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 12,858,668 10,935,069 

รวม 267,667,035 385,176,923 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,409,652) (8,666,279) 

เงินสมทบคางรับ - สุทธิ 256,257,383 376,510,644 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

16. สาํรองคาสนิไหมทดแทนและคาสนิไหมทดแทนคางจาย 

 (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดคงเหลอืตนป 1,665,053,488 654,186,414 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน   

   การจัดการคาสินไหมทดแทน   

   ที่เกิดขึ้นระหวางป 3,928,067,824 2,751,094,460 

การเปลี่ยนแปลงคาสนิไหมทดแทน   

   และคาใชจายในการจัดการคาสินไหม   

   ทดแทนของปอุบัติเหตุปกอน (604,119,846) (534,272,814) 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย   

   ในการจัดการคาสนิไหม   

   ทดแทนจายระหวางป (2,266,974,277) (1,205,954,572) 

ยอดคงเหลือปลายป 2,722,027,189 1,665,053,488 

17. สํารองเบี้ยประกันภัย 

17.1  สํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดคงเหลอืตนป 1,369,134,688 575,423,740 

เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป 3,595,329,602 2,674,124,294 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปน้ี (3,199,182,761) (1,880,413,346) 

ยอดคงเหลือปลายป 1,765,281,529 1,369,134,688 

17.2  สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 

  (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดคงเหลอืตนป 1,492,356,810 489,110,179 

ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปน้ี 3,625,531,202 3,066,692,883 

ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในปน้ี (3,211,383,961) (2,063,446,252) 

ยอดคงเหลือปลายป 1,906,504,051 1,492,356,810 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

18.  ผลประโยชนพนักงานคางจาย 

ผลประโยชนพนักงานคางจายประกอบดวยรายการดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 48,708,304 - 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 298,957 192,095 

รวม 49,007,261 192,095 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงานและ

ผลประโยชนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดงัน้ี 

   (หนวย: บาท) 

 2554 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 41,760,587 

ตนทุนบริการในปจจุบัน 5,319,054 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,628,663 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 48,708,304 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

 (หนวย: บาท) 

 2554 

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 5,319,054 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,628,663 

คาใชจายเงินสํารองเกษียณอายุพนักงานสุทธสิําหรับปปจจุบัน 6,947,717 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน

โดยบันทึกเปนคาใชจายโดยทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 41,760,587 

คาใชจายเงินสํารองเกษียณอายุพนักงานสุทธ ิ 48,708,304 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังน้ี  

อัตราคิดลด 3.9% 

อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต 6% - 10% 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนของพนักงาน 0 - 10% 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

19. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย 

 ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สามารถแยกตาม

ประเภทการรับประกันภัยไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 
2554 2553 

 
ประกันภัยรถ รวม ประกันภัยรถ รวม 

รายไดจากการรับประกันภยั 
  

  

เบ้ียประกันภัยรับ 3,595,329,602 3,595,329,602 2,674,124,294 2,674,124,294 

หัก: สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได (396,146,841) (396,146,841) (793,710,948) (793,710,948) 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 3,199,182,761 3,199,182,761 1,880,413,346 1,880,413,346 

รายไดเงนิสมทบ 1,005,802,098 1,005,802,098 1,039,542,232 1,039,542,232 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 15,329,450 15,329,450 19,830,400 19,830,400 

รวมรายไดจากการรับประกันภยั 4,220,314,309 4,220,314,309 2,939,785,978 2,939,785,978 

คาใชจายในการรับประกันภยั 

  

  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ                               

คาสินไหมทดแทน 3,163,248,239 3,163,248,239 2,211,077,227 2,211,077,227 

สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดเพิ่มขึ้น 18,000,400 18,000,400 123,222,122 123,222,122 

คาจางและคาบําเหน็จ 108,786,521 108,786,521 81,206,835 81,206,835 

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 146,341,095 146,341,095 54,412,172 54,412,172 

คาใชจายดําเนินงาน 374,429,467 374,429,467 314,337,236 314,337,236 

รวมคาใชจายในการรับประกันภยั 3,810,805,722 3,810,805,722 2,784,255,592 2,784,255,592 

20. คาใชจายในการดําเนินงาน 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัยและการจัดการ                                

คาสินไหมทดแทน 214,417,979 157,848,063 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณที่ไมใชคาใชจาย               

การรับประกันภัย 71,856,800 65,594,930 

คาภาษีอากร 2,446,279 2,300,875 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,743,373 5,587,011 

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 82,965,036 83,006,357 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 374,429,467 314,337,236 
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รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

21. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

 (หนวย: บาท) 

 2554 2553 

เงนิเดือนและคาแรง 139,109,386 126,782,429 

เงินประกันสังคม 4,891,232 4,463,457 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7,741,779 7,540,493 

ผลประโยชนอ่ืนๆ 99,416,024 44,372,968 

รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 251,158,421 183,159,347 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลีย้งชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา   

รอยละ 5 - 8 ของเงินเดือนตามอายุงาน กองทุนสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมือ่พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ

บริษัทฯ ในระหวางป 2554 บริษัทฯจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 7.7 ลานบาท (2553: 7.5 

ลานบาท) 

22. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 สําหรับกําไรของบริษัทฯและบวกกลับ

ดวยรายการสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายทางภาษีและหักดวยเงินปนผลที่

ไดรับยกเวนไมตองนําไปรวมเปนเงนิได 

23. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั ้นพื ้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี ่ยถวงน้ําหนักของ        

หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 
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24.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย               

รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติฯ") โดย

ผู ถือหุ นของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยที ่ประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตาม

พระราชบัญญัติฯ รวมทั้งสิ้น 64 บริษัทซึ่งรายการธุรกิจสวนใหญประกอบดวย เงินทดรองจายคา

สินไหมทดแทนที่บริษัทฯจะจายทดรองใหกับผูประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยโดยบริษัทประกันภัย

ทั้งหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอยละ 2.25 ของเบีย้ประกันภัยรถยนตประเภทอืน่

ที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯของแตละบริษัทและตองจัดสรรเงินเพือ่สํารองจายคา

สินไหมทดแทนเปนจํานวนสองเทาของคาเฉลีย่การจายเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทฯไดจายใหแก

บริษัทประกันภัยเหลานั้นเปนเงินสํารองจายคาสินไหมไวกับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯจะไดรับ

คาธรรมเนียมในการจัดการสําหรับการดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนลวงหนาแกบริษัทประกันภัย

เหลาน้ันกรณีละ 300 บาท 

ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 บริษัทประกันภัยทั้งหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอยละ 

12.25 ของเบี ้ยประกันภัยที ไ่ด รับจากผู เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสมทบเพื่อเปนคาใชจายของบริษัทกลางคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ณ วันที่ 26 เมษายน 2553 

รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน   

รายไดเงินสมทบรับ 1,005,802,098 1,039,542,232 

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 15,239,450 19,830,400 

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ 

ในระหวางปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่

ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 

ผลประโยชนระยะสั้น 708,000 772,000 

รวม 708,000 772,000 



28 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

25. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ราคาทนุ มูลคายุติธรรม ราคาทนุ มูลคายุติธรรม 

เงนิฝากธนาคาร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

26. ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับนาย

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังตอไปน้ี 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

 ราคาทนุ มูลคายุติธรรม ราคาทนุ มูลคายุติธรรม 

พันธบัตรรัฐบาล 375,000,000 375,289,272 208,000,000 208,411,891 

รวม 375,000,000 375,289,272 208,000,000 208,411,891 

27. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 

(หนวย: บาท) 

 2554 2553 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป 6,561,053 1,866,625 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหวางป 8,054,704 4,694,428 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป 14,615,757 6,561,053 
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28. ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี ่ยวของกับการเชาอาคารและรถยนต อายุของสัญญามี

ระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 12 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิน้ภายใต

สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 

ภายใน 1 ป 19.5 13.8 

เกนิกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 34.4 34.2 

มากกวา 5 ป 6.4 10.1 

29. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษทัฯดําเนินกจิการในสวนงานทางธรุกจิเดียวคอืธรุกจิประกันวินาศภัยและดําเนินธุรกิจในสวนงาน

ทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงิน

จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครือ่งมือทางการเงินทีส่ําคัญของบริษัทฯตามทีนิ่ยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด เบีย้ประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม บริษัทฯมีความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของกับ

เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยคางรับและเงินคางรับจากบริษัท

ประกันภัยอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับการรับประกันภัยไมมีสาระสําคัญ เนือ่งจากผูเอาประกันภัยของบริษัทฯและ

บริษัทประกันภัยอืน่กระจายอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกันและภูมิภาคตางๆในประเทศ และมูลคา

สูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่

แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมไมมีสาระสําคัญเนือ่งจากบริษัทฯพิจารณาใหกูยืมแก

พนักงานของบริษัทฯ 
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  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกีย่วเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน

หลักทรัพยและเงินใหกูยืม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยทางการเงินทีส่ําคัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และสําหรับสินทรัพยทางการเงินทีม่ีอัตราดอกเบีย้คงทีส่ามารถจําแนกตามวันทีท่ีค่รบกําหนด หรือ 

วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (แลวแตวนัใดจะถึงกอน) ไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 

อตัราดอกเบี้ย

ลอยตัว ไมมดีอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 150,891,000 - - 139,596,797 45,532,986 336,020,783 0.50-2.76 

เงินลงทนุในหลักทรัพย        

หลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 579,783,795 489,714,962 - - - 1,069,498,757 1.90-3.90 

หลักทรัพยภาคเอกชน 125,209,697 127,175,843 - - - 252,385,540 3.20-4.54 

เงนิฝากธนาคาร 2,893,719,710 420,000,000 - - - 3,313,719,710 1.80-4.30 

เงินใหกูยืม 10,211,475 - - - - 10,211,475 0.65-4.75 

รวม 3,759,815,677 1,036,890,805 - 139,596,797 45,532,986 4,981,836,265  

30.2 มูลคายุติธรรม 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝาย

มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่

ไมมีความเกี่ยวของกัน  

  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึน้อยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจาก

ราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  

  บริษัทฯมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย 

  ตราสารทุนและตราสารหนีใ้นความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด 

  เงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋เงิน ซึง่มีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือ

ตามราคาทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนทีเ่กิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแส 

เงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ 



31 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(รอยโทสุชาย  เชาววิศิษฐ, นายนพดล  สันติภากรณ) 
กรรมการผูมีอํานาจ 

  เงินใหกูยืม 

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไมมีสาระสําคัญถือตามมูลคาตาม

บัญชีทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

31. การบริหารจดัการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่องเพือ่ใหผลตอบแทนตอผูถือหุนและผูที ่เกี ่ยวของมีการรักษาสมดุลของโครงสรางทาง

การเงิน และการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงใหเปนไปตามขอกําหนดของ คปภ. 

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพือ่ใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดของ คปภ. ตามทีก่ลาวไวในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือ

ปฏิบัติตามทีก่ลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบาง

รายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพือ่ใหสอดคลองกับการจัดประเภท

รายการบัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอสวนของเจาของตามที่ไดรายงานไว ยกเวนผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 5 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 


	รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

