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รรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
  

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท 
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

นงลักษณ  พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 29 มีนาคม 2554  
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
     

งบดุล 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
     

     
(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

สินทรัพย 
     

เงินลงทุนในหลักทรัพย 
     

   พันธบัตร 
  

    1,681,013,910  
 

368,619,390  

   ต๋ัวเงินคลัง 
  

 69,398,775  
 

78,882,202  

   ต๋ัวเงิน 
  

      70,000,000  
 

80,000,000  

   หุนกู 
  

178,288,152  
 

111,139,591  

   หนวยลงทุน 
  

   183,017,809  
 

195,745,746  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 7 
 

 2,281,718,646  
 

834,386,929  

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 8 
 

     10,224,981  
 

12,467,190  

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 9 
 

   847,287,551  
 

599,192,935  

อุปกรณ – สุทธิ 10 
 

     46,337,076  
 

  40,616,518  

เบี้ยประกันภัยคางรับ 11 
 

      85,952,732  
 

51,571,418  

รายไดจากการลงทุนคางรับ 
  

      11,999,204  
 

8,065,594  

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธ ิ 6, 12 
 

    65,169,426  
 

39,216,377  

เงินสมทบคางรับ – สุทธ ิ 6, 13 
 

376,510,644  
 

56,191,103  

สินทรัพยอื่น 
     

   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี  
  

18,266,912  
 

5,316,537  

   สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14 
 

7,496,288  
 

6,125,787  

   เงินมัดจํา 
  

5,300,709  
 

5,661,189  

   คาใชจายลวงหนา 
  

5,615,450  
 

3,564,913  

   อื่น ๆ 
  

15,325,615  
 

9,413,092  

รวมสินทรัพย 
  

3,777,205,234  
 

1,671,789,582  

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
     

งบดุล (ตอ) 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
     

     
(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
     

หน้ีสิน 
     

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 
  

    1,369,134,688  
 

        575,423,740  

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
  

    1,665,053,488  
 

        654,186,414  

เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 6 
 

          17,111,100  
 

          15,661,475  

หน้ีสินอื่น 
     

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 
  

          67,015,618  
 

          24,014,663  

   คาใชจายคางจาย 
  

          25,225,891  
 

          32,006,569  

   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม 
  

          51,025,128  
 

          23,980,370  

   อื่น ๆ 
  

          74,072,936  
 

          46,865,712  

รวมหน้ีสิน 
  

    3,268,638,849  
 

     1,372,138,943  

สวนของผูถือหุน 
     

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  

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
     

   สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 7 
 

            3,502,406  
 

            1,341,215  

กําไรสะสม 
  

 405,063,979  
 

        198,309,424  

รวมสวนของผูถือหุน  
  

        508,566,385  
 

        299,650,639  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
  

    3,777,205,234  
 

     1,671,789,582  

   
0 

 
0 

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันท้ังสิ้น 
     

ภาระผูกพัน 19 
 

57,983,561 
 

47,613,795 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
     

      

 
กรรมการ 
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
     

งบกําไรขาดทุน 
     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
    

(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

รายไดจากการรับประกันภัย 
     

เบี้ยประกันภัยรับสทุธิ 
  

2,674,124,294 
 

1,121,283,130 

เงินสํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน 
  

(793,710,948) 
 

(109,498,773) 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 
  

1,880,413,346 
 

1,011,784,357 

คาใชจายในการรับประกันภัย 
     

คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวางป 
  

2,144,296,438 
 

774,886,271 

คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 
  

72,525,208 
 

53,525,276 

คาจางและคาบําเหน็จ 
  

81,206,835 
 

33,826,121 

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 
  

87,228,070 
 

50,685,555 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 
  

2,385,256,551 
 

912,923,223 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 
  

(504,843,205) 
 

98,861,134 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 
  

48,478,020 
 

37,991,741 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลักทรัพย 
  

3,275,891 
 

(245,042) 

รายไดอื่น 
     

รายไดจากเงินสมทบรับ 6 
 

1,039,542,232 
 

218,938,442 

อื่น ๆ 6 
 

26,587,145 
 

65,754,450 

รวมรายไดอื่น 
  

1,066,129,377 
 

284,692,892 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
     

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 
  

157,848,063 
 

143,729,208 

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ 
  

65,594,930 
 

62,743,195 

คาภาษีอากร 
  

2,300,875 
 

2,006,422 

หนี้สงสัยจะสูญ 
  

5,587,010 
 

2,223,702 

คาตอบแทนกรรมการ 
  

772,000 
 

853,000 

คาใชจายในการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 
  

26,317,911 
 

28,550,830 

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 
  

55,916,446 
 

49,171,342 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 
  

314,337,235 
 

289,277,699 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  

298,702,848 
 

132,023,026 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 15 
 

(91,948,293) 
 

(43,529,666) 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

206,754,555 
 

88,493,360 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 16 
    

กําไรสุทธิ 
  

20.68 
 

8.85 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
       

     
สวนเกิน (ตํ่ากวา) 

   

   
ทุนเรือนหุน 

 
ทุนจากการ 

    

   
ที่ออก 

 
เปล่ียนแปลง 

    

   
และชําระแลว 

 
มูลคาเงินลงทุน 

 
กําไรสะสม 

 
รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 
  

    100,000,000  
 

       (5,093,821) 
 

    109,816,064  
 

  204,722,243  

รายไดท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
         

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
         

   ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน 
  

                         -  
 

        4,103,899  
 

                         -  
 

       4,103,899  

   สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเน่ืองจากการขาย 
 

                         -  
 

        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  

          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 

  
    100,000,000  

 
        1,341,215  

 
    198,309,424  

 
  299,650,639  

รายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
         

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
         

   ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน 
  

                         -  
 

        3,508,993  
 

                         -  
 

       3,508,993  

   สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเน่ืองจากการขาย 
 

                         -  
 

       (1,347,802) 
 

                         -  
 

     (1,347,802) 

รวมรายไดท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
  

                         -  
 

        2,161,191  
 

                         -  
 

       2,161,191  

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

                         -  
 

                         -  
 

    206,754,555  
 

  206,754,555  

รวมรายไดท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป 
  

                         -  
 

        2,161,191  
 

    206,754,555  
 

  208,915,746  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  

    100,000,000  
 

        3,502,406  
 

    405,063,979  
 

  508,566,385  

   
                         -  

 
                         -  

 
                         -  

 
                        -  

   
                         -  

 
                         -  

 
                         -  

 
                        -  

          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
    

งบกระแสเงินสด 
    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
    

    
(หนวย: บาท) 

  
2553 

 
2552 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    

เบ้ียประกันภยัรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 
 

2,639,742,981  
 

1,107,875,200  
เงินจายคืนบริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ 

 
-  

 
(77,063,141) 

คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
 

(1,133,429,363) 
 

(620,277,517) 
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 
(72,525,208) 

 
(58,459,676) 

คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 
 

(81,206,835) 
 

(33,826,121) 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 

 
(25,953,050) 

 
(17,541,314) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ 
 

(32,052,830) 
 

(14,623,578) 
คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน 

 
(48,667,754) 

 
(34,241,826) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 
 

53,382,400  
 

41,514,408  
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภยัอ่ืน 

 
1,449,625  

 
(29,162,309) 

รายไดจากเงินสมทบรับ 
 

719,222,691  
 

221,187,069  
รายไดอ่ืน 

 
24,361,367  

 
28,269,311  

คาใชจายในการดําเนินงาน 
 

(251,586,055) 
 

(229,497,503) 
ภาษีเงินได 

 
(48,947,337) 

 
(45,498,997) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

1,743,790,632  
 

238,654,006  
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 

    
กระแสเงินสดไดมา 

    
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 
4,626,498,956  

 
2,348,569,896  

   อุปกรณ 
 

812,602  
 

1,153,075  
   เงินฝากประจําท่ีมีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน 

 
623,612,672  

 
473,609,429  

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมลงทุน 
 

5,250,924,230  
 

2,823,332,400  

     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
     

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
     

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
     

     
(หนวย: บาท) 

   
2553 

 
2552 

กระแสเงินสดใชไป 
     

   เงินลงทุนในหลักทรัพย 
  

(6,090,645,562) 
 

(2,594,668,171) 
   อุปกรณ 

  
(27,351,511) 

 
(19,930,990) 

   สินทรัพยไมมีตัวตน 
  

(5,010,501) 
 

(3,912,610) 
   เงินฝากประจําท่ีมีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน 

  
(913,614,066) 

 
(423,612,672) 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทุน 
  

(7,036,621,640) 
 

(3,042,124,443) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 

  
(1,785,697,410) 

 
(218,792,043) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  
  

(41,906,778) 
 

19,861,963  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 

  
95,580,263  

 
75,718,300  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 9) 
  

53,673,485  
 

95,580,263  

      
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

     
รายการท่ีไมใชเงินสด 

     
   สวนเกนิทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

  
2,161,191  

 
6,435,036  

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

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
เกี่ยวกับการใหบริการในการรับคํารองขอการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยตามท่ีบริษัท
ประกันภัยหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมอบหมาย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2542 บริษัทฯ
ได รับอนุ มั ติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เฉพาะการประกันภัย
รถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

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

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ดัทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

วิธีการบัญชีเกีย่วกับการประกันภยัในประเทศไทยและหลักเกณฑท่ีเกีย่วของ ซ่ึงกําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) 

 การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพือ่ใหเปนไปตามขอกําหนดในคําส่ังนายทะเบียนลงวนัท่ี       

6 มีนาคม 2545 ออกตามความในพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยนี ้

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ

บัญชี 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้  

(ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี  

เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา 

(ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกจิการหรือของผูถือหุน 
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ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ท่ีฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปท่ีนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิด
รายการ  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของ
มูลคาสินทรัพยและหน้ีสินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1  การรับรูรายได 

(ก) เบ้ียประกันภัย 

บริษัทฯรับรูเบ้ียประกันภัยเปนรายไดตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัย     
หลังจากหักเบ้ียประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป  

(ข) รายไดจากเงินสมทบรับ 

 เงินสมทบรับเปนเงินซ่ึงผูถือหุนของบริษัทฯซ่ึงเปนบริษัทประกันวินาศภัยจายสมทบใหแก
บริษัทฯตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยรถยนตภาคบังคับท่ีผูถือหุนไดรับจากกิจการรับ
ประกันภัยของผูถือหุนในแตละรอบสามเดือนท่ีผานมาตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
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รถ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ใน
อัตรารอยละ 2 ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป 

 ตามประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 ไดมีการแกไขอัตราเงินสมทบเปน
อัตรารอยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนตประเภทอ่ืน โดยมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2547 เปนตนไป 

 ตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันท่ี 26 เมษายน 2553 ไดมีการแกไขอัตราเงินสมทบเปน
อัตรารอยละ 12.25 ของเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 เปนตนไป 

  รายไดจากเงินสมทบรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

(ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับ
ถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูงซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัด
ในการเบิกใช 

4.3 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

เบ้ียประกันภัยคางรับแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัย       
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินเบ้ียประกันภัยคางรับไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของหลักทรัพยบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปน
หลักทรัพยเพื่อคาเม่ือมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะขายในอนาคตอันใกล 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปน
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  
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(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมท้ังท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสารหน้ี
ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับ
ดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจัดเปนประเภทท่ีจะถือจนครบกําหนดเม่ือบริษัทฯมีความต้ังใจแนว
แน และมีความสามารถท่ีจะถือไวจนครบกําหนดไถถอน 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของหนวยลงทุน 

  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนไดบันทึกเปนรายการกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวน
ของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

4.5 อุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)         
คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้ 

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

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคาํนวณผลการดําเนินงาน          

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดต้ัง 
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4.6 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี ไดแก คาสินไหมทดแทนซ่ึงบริษัทฯไดจายใหแกผูประสบภัย
แลว แตคูกรณีเปนฝายผิด ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถใชสิทธิเรียกรองจากบริษัทประกันภัยของคูกรณี
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัทฯได บริษัทฯจะบันทึกคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีเปนสินทรัพย
ในงบการเงินเม่ือมีหลักฐานครบถวนถึงสิทธิการเรียกรองของบริษัทฯตอบริษัทประกันภัยอ่ืนและ
บริษัทฯไดยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวตอบริษัทประกันภัยคูกรณีเรียบรอยแลว 

 บริษัทฯไดประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีโดยอาศัยการ
ประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากยอดคงเหลือท่ีคงคางอยู ณ วัน
ส้ินป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอยางอ่ืน
ประกอบการพิจารณา 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯจะบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา
สะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีอายุการให
ประโยชน 3 ป  

4.8  เงินสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

บริษัทฯคํานวณเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดตามกฎเกณฑท่ีกําหนดโดย คปภ. ซ่ึง
คํานวณโดยวิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบส่ี) 
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4.9 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

 บริษัทฯ บันทึกคาสินไหมทดแทนคางจายตามจํานวนท่ีจะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะ
บันทึกเม่ือไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนท่ีผูเอาประกันภัยแจง
และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุน
ประกันของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทฯไดต้ังสํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ใน
จํานวนท่ีสูงกวาระหวางจํานวนสํารอง IBNR ท่ีคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยและวิธี
รอยละ 2.5 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย คปภ. 

4.10 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 

 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืนเปนเงินท่ีบริษัทฯเรียกเก็บลวงหนาจาก     
ผูถือหุนเพื่อใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยแทนผูถือหุน ตามพระราชบัญญัติ    
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใหผูถือหุนแตละรายจัดสรรเงินสํารองจายคาสินไหม
ทดแทนไวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯเรียกเก็บเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนจากผูถือหุนในจํานวนสองเทาของคาเฉล่ียการ
จายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯไดจายแทนใหแกผูถือหุน รายละเอียดจํานวนเงินท่ีตองจัดสรร
ปรากฏตามประกาศเร่ือง “จํานวนเงินท่ีบริษัทประกันภัยตองจัดสรรเพื่อเปนเงินสํารองจายคา
สินไหมทดแทนประจําป พ.ศ. 2553” 

4.11 คาจางและบําเหน็จ 

 คาจางและบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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4.13 การดอยคาของสินทรัพย 

  ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนของ
บริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคา      
ท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแส      
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช
อัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมิน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ
สินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุน
ในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.14 ผลประโยชนพนักงาน 

  บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงนิได 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทาง
บัญชีท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน 

 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย เม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจใน
การพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะ
เวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 อุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและ
มูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการ
เปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายใน
อนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา
ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจาก
สินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 

 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
โดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯไดรับรายงานความ
เสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดข้ึนแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (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 และมีความเขาใจใน
ธุรกิจประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห 

 อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึนจริงได 

 ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดอนุโลมให
การคํานวณเงินสํารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) สามารถคํานวณและรับรองโดยผูบริหารของบริษัทฯท่ีไดรับอนุญาตจาก คปภ.  
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6.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย               
รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติฯ") 
โดยผูถือหุนของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยท่ีประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตาม
พระราชบัญญัติฯ รวมท้ังส้ิน 64 บริษัทซ่ึงรายการธุรกิจสวนใหญประกอบดวย เงินทดรองจายคา
สินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯจะจายทดรองใหกับผูประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยโดยบริษัท
ประกันภัยท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนต
ประเภทอ่ืนท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯของแตละบริษัทและตองจัดสรรเงินเพื่อ
สํารองจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนสองเทาของคาเฉล่ียการจายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัท
ฯไดจายใหแกบริษัทประกันภัยเหลานั้นเปนเงินสํารองจายคาสินไหมไวกับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัท
ฯจะไดรับคาธรรมเนียมในการจัดการสําหรับการดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนลวงหนาแก
บริษัทประกันภัยเหลานั้นกรณีละ 300 บาท 

ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 บริษัทประกันภัยท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอย
ละ 12.25 ของเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสมทบเพ่ือเปนคาใชจายของบริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ณ วันท่ี 26 เมษายน 2553 

รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี ้
(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน   
รายไดเงินสมทบรับ 1,039,542,232 218,938,442 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 19,830,400 24,805,300 

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล 
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย 

(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  

 ตัดจําหนาย ราคายุติธรรม ตัดจําหนาย ราคายุติธรรม 

หลักทรัพยเพ่ือคา     
  ตราสารทุน - หนวยลงทุน 14,000,000 14,000,047 47,000,000 47,004,891 
   กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ     

      เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย 47 - 4,891 - 

รวมหลักทรัพยเพ่ือคา 14,000,047 14,000,047 47,004,891 47,004,891 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
  ตราสารทุน - หนวยลงทุน 165,515,356 169,017,762 147,399,640 148,740,855 
   สวนเกินทุนจากการ     

       เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 3,502,406 - 1,341,215 - 

รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 169,017,762 169,017,762 148,740,855 148,740,855 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
 พันธบัตร 1,681,013,910  368,619,390  
 ต๋ัวเงินคลัง 69,398,775  78,882,202  
 ต๋ัวเงิน 170,000,000  80,000,000  
 หุนกู 178,288,152  111,139,591  
รวมตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 2,098,700,837  638,641,183  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 2,281,718,646  834,386,929  
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 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี้  

 (หนวย: บาท) 

 2553 

 ครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
 พันธบัตร 1,050,882,025 609,270,909 20,860,976 1,681,013,910 
 ต๋ัวเงินคลัง 69,398,775 - - 69,398,775 
 ต๋ัวเงิน 170,000,000 - - 170,000,000 

 หุนกู 30,058,010 148,230,142 - 178,288,152 

รวม 1,320,338,810 757,501,051 20,860,976 2,098,700,837 

(หนวย: บาท) 

 2552 

 ครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
 พันธบัตร 139,615,858 208,009,656 20,993,876 368,619,390 
 ต๋ัวเงินคลัง 78,882,202 - - 78,882,202 
 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 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดวางพันธบัตรซ่ึงมีมูลคายุติธรรมจํานวน 208 ลานบาท ไวเปน
เงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
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8. เงินใหกูยืมแกพนักงานและดอกเบ้ียคางรับ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมแกพนักงานและดอกเบ้ียคางรับจําแนก
อายุตามเงินตนและดอกเบ้ียท่ีคางชําระแสดงไดดังนี้ 

    (หนวย: บาท) 

 2553 2552 

 เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ 

ระยะเวลาคางชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 10,224,981 - 12,467,190 - 

รวม 10,224,981 - 12,467,190 - 

 

บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกําหนดวงเงินกูยืมไมเกิน 100,000 บาท 
คิดอัตราดอกเบ้ียอิงตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) + 2% 
ตอป 

9. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน/เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: บาท) 
 2553 2552 

เงินสด 2,704,000 2,357,000 
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน 50,969,485 33,223,263 
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจายคืนเม่ือส้ินกําหนด   
   ระยะเวลา 793,614,066 563,612,672 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 847,287,551 599,192,935 
หัก: เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีระยะเวลาครบกําหนด   
         เกินกวา 3 เดือนหรือท่ีมีขอจํากัดการใช (793,614,066) (503,612,672) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 53,673,485 95,580,263 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารจํานวน 3.5 ลานบาท (2552: 3.5 ลานบาท) ไดถูกนําไป
วางไวกับนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อ
เปนหลักทรัพยคํ้าประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารจํานวน 30 ลานบาท (2552: 30 ลานบาท) ไดถูกนําไป
วางไวกับธนาคารพาณิชยเพื่อคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีไดรับจากธนาคาร 
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10. อุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 

  เคร่ืองตกแตง    
  ติดต้ัง    
 

สวนปรับปรุง 
และอุปกรณ  สินทรัพย  

 อาคารเชา สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 32,014,879 120,418,769 12,032,246 375,544 164,841,438 
ซ้ือเพิ่ม 1,678,017 24,100,639 3,380,280 - 29,158,936 
จําหนาย (4,713,355) (4,793,789)  (3,947,365) (316,807) (13,771,316) 
โอนเขา (โอนออก) - 58,737 - (58,737) - 

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

คาเส่ือมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2552 26,529,314 90,196,079 7,499,527 - 124,224,920 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 2,314,612 19,105,543 1,537,397 - 22,957,552 
คาเส่ือมราคาสวนที่จําหนาย (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 

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

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

คาเส่ือมราคาสําหรับปที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
2552     22,793,712 

2553     22,957,552 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 99.39 ลานบาท 
(2552: 68.1 ลานบาท) 

11. เบี้ยประกันภัยคางรับ 

 เบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

ระยะเวลาคางชําระ 
2553 2552 

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน 85,952,732 51,571,418 
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12. เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 
 (หนวย: บาท) 

ระยะเวลาคางชําระ 2553 2552 

คางรับไมเกินระยะเวลา 30 วัน 65,169,426 39,216,376 
คางรับเกินระยะเวลา 30 วัน - - 
คางรับเกินระยะเวลา 60 วัน - - 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 5,445,529 56,912,667 
รวม 70,614,955 96,129,043 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (5,445,529) (56,912,666) 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ 65,169,426 39,216,377 

13.  เงินสมทบคางรับ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินสมทบคางรับสามารถแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
ระยะเวลาคางชําระ 2553 2552 

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน 257,484,287 54,318,826 
คางรับเกินระยะเวลา 90 วัน 116,757,567 1,872,277 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 10,935,069 20,619,907 
รวม 385,176,923 76,811,010 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (8,666,279) (20,619,907) 
เงินสมทบคางรับ - สุทธิ 376,510,644 56,191,103 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ราคาทุน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 9,087,720 
ซ้ือเพิ่ม 3,896,410 
โอนเขา 16,200 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 13,000,330 
ซ้ือเพิ่ม 5,010,270 
ปรับปรุง (197,150) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 17,813,450 

คาตัดจําหนาย  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 4,759,925 
คาตัดจําหนาย 2,114,618 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 6,874,543 
คาตัดจําหนาย 3,442,619 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 10,317,162 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 6,125,787 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 7,496,288 

15. ภาษีเงนิไดนิตบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปคํานวณข้ึนในอัตรารอยละ 30 สําหรับกําไรของบริษัทฯและบวกกลับ
ดวยรายการสํารองและคาใชจายตาง ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจายทางภาษีและหักดวยเงินปนผล
ท่ีไดรับยกเวนไมตองนําไปรวมเปนเงินได 

16. กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางป 
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17. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา   
รอยละ 5 - 8 ของเงินเดือนตามอายุงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหวางป 2553 บริษัทฯจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 7.5 ลานบาท (2552: 7.0 
ลานบาท) 

18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกันวินาศภัยและดําเนินธุรกิจในสวน
งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบ
การเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและรถยนต อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 12 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได ดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 13.78 
1 ถึง 5 ป 34.15 
มากกวา 5 ป 10.05 
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20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

 ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยคางรับและเงินคางรับจาก
บริษัทประกันภัยอ่ืนซ่ึงเกี่ยวกับการรับประกันภัยไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากผูเอาประกันภัยของ
บริษัทฯและบริษัทประกันภัยอ่ืนกระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตางๆใน
ประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวในงบดุล 

 ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมไมมีสาระสําคัญเนื่องจากบริษัทฯพิจารณาใหกูยืม
แกพนักงานของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้  

  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพยและเงินใหกูยืม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจําแนกตามวันท่ีท่ีครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (แลวแตวันใดจะถึงกอน) ไดดังนี ้

 2553 

 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่     

 มีระยะเวลาการกําหนด                 
อัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย 

   

 ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมี   
 1 ป 1 - 5 ป  5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (พันบาท) (รอยละตอป) 
เงินลงทุนในหลักทรัพย        
   พันธบัตร 1,050,882 609,271 20,861 - - 1,681,014 1.58 - 4.73 
   ต๋ัวเงินคลัง 69,399 - - - - 69,399 1.78 – 2.06 
   ต๋ัวเงิน 170,000 - - - - 170,000 1.75 - 2.35 
   หุนกู 30,058 148,230 - - - 178,288 1.60 - 5.84 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 860 9,365 - - - 10,225 0.65 - 4.75  
เงินสดและเงินฝาก 
สถาบันการเงิน 

643,614 150,000 - 29,305 24,368 847,287 0.50 - 2.75 
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 2552 

 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่     

 มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย 

   

 ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมี   
 1 ป 1 - 5 ป  5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (พันบาท) (รอยละตอป) 
เงินลงทุนในหลักทรัพย        
   พันธบัตร 139,616 208,010 20,994 - - 368,620 3.88 - 5.96 
   ต๋ัวเงินคลัง 78,882 - - - - 78,882 1.05 - 4.00 
   ต๋ัวเงิน 80,000 - - - - 80,000 1.50 - 1.65 
   หุนกู 30,005 60,034 21,100 - - 111,139 3.00 - 7.40 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน - - - 12,467 - 12,467 0.75 - 5.75 
เงินสดและเงินฝาก 
สถาบันการเงิน 

493,613 70,000 - 15,303 20,277 599,193 0.25 - 4.25 

20.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน  

  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนด
จากราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

  บริษัทฯมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย/เงินฝากสถาบันการเงิน 

  หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด 

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

  เงินใหกูยืมแกพนักงาน 

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยมืท่ีใชอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว และความเส่ียงของการใหสินเช่ือไมมี
สาระสําคัญถือตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 
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21. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีโครงการทางการเงินท่ีเหมาะสม การ
ดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ คปภ. 

22. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหมเพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของ
ผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว 

เงินลงทุนในหลักทรัพย   

พันธบัตร 368,619,390 193,439,825 

ต๋ัวเงินคลัง 78,882,202 254,061,767 

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน – สุทธิ 39,216,377 124,762,656 

เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 15,661,475 101,207,754 

23. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2554 
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