
 
 

 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน                                                           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 



 
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส      

เงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริษทั กลางคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของ 

ขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน

และปฏิบติังานสอบทาน เพือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรของกิจการ และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงิน

ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชีแต่เสนอเพียงรายงานการสอบทาน

เท่านั้น  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข

ตามรายงานลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2553 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึง

ของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบ

อ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172       

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 สิงหาคม 2553 



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

   พันธบัตร 1,000,905                 368,620                    

   ตั�วเงินคลัง 19,969                      78,882                      

   ตั�วเงิน 160,000                    80,000                      

   หุ้นกู้ 101,199                    111,139                    

   หน่วยลงทุน 188,806                    195,746                    

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3 1,470,879                 834,387                    

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 11,493                      12,467                      

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 4 655,772                    599,193                    

อุปกรณ์ - สุทธิ 5 39,891                      40,426                      

เบี�ยประกันภัยค้างรับ 6 87,308                      51,571                      

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 11,922                      8,066                        

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 7, 8 169,281                    39,216                      

สินทรัพย์อื�น

   เงินสมทบค้างรับ - สุทธิ 7, 9 391,712                    56,191                      

   ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณี 10,619                      5,317                        

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 7,629                        6,317                        

   เงินมัดจํา 5,947                        5,661                        

   อื�น ๆ 10,407                      12,978                      

รวมสินทรัพย์ 2,872,860                 1,671,790                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สิน

เงินสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,143,924                 575,424                    

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 1,011,538                 654,186                    

เงินสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื�น 7 3,675                        15,662                      

หนี�สินอื�น

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 121,404                    24,015                      

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35,605                      32,006                      

   เงินคํ�าประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม์ 47,865                      23,980                      

   อื�น ๆ 43,709                      46,866                      

รวมหนี�สิน 2,407,720                 1,372,139                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 100,000                    100,000                    

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

      หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 100,000                    100,000                    

ผลกําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 3 1,920                        1,341                        

กําไรสะสม 363,220                    198,310                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 465,140                    299,651                    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,872,860                 1,671,790                 

-                                -                                

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั�งสิ�น

ภาระผูกพัน 14 45,077 47,614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี�ยประกันภัยรับ 679,494                    280,760                    

เงินสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ�มขึ�นจากงวดก่อน (262,119)                  (34,590)                    

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้ 417,375                    246,170                    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหว่างงวด 465,115                    173,269                    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 15,840                      13,620                      

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 21,739                      8,532                        

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น 17,940                      15,658                      

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 520,634                    211,079                    

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (103,259)                  35,091                      

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 10,089                      10,700                      

กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 1,392                        82                             

รายได้อื�น

รายได้เงินสมทบรับ 7 448,413                    54,400                      

อื�น ๆ 7 5,270                        5,959                        

รวมรายได้อื�น 453,683                    60,359                      

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 35,119                      33,310                      

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 16,232                      16,532                      

ค่าภาษีอากร 36                             130                           

ค่าตอบแทนกรรมการ 190                           251                           

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื�น 11,537                      19,316                      

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 63,114                      69,539                      

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 298,791                    36,693                      

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 (73,018)                    (18,736)                    

กําไรสุทธิสําหรับงวด 225,773                    17,957                      

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรสุทธิ 22.58 1.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2553 2552

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี�ยประกันภัยรับ 1,307,641                 548,264                    

เงินสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ�มขึ�นจากงวดก่อน (568,500)                  (62,560)                    

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้ 739,141                    485,704                    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหว่างงวด 750,096                    356,773                    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 31,076                      25,975                      

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 39,729                      16,545                      

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น 31,349                      23,786                      

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 852,250                    423,079                    

กําไรจากการรับประกันภัย (113,109)                  62,625                      

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 19,017                      21,125                      

กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 1,560                        503                           

รายได้อื�น

รายได้เงินสมทบรับ 7 499,448                    112,400                    

อื�น ๆ 7 9,375                        15,828                      

รวมรายได้อื�น 508,823                    128,228                    

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 69,788                      69,217                      

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 31,661                      30,267                      

ค่าภาษีอากร 1,974                        1,829                        

ค่าตอบแทนกรรมการ 374                           434                           

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื�น 25,927                      30,242                      

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 129,724                    131,989                    

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 286,567                    80,492                      

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 (121,657)                  (30,141)                    

กําไรสุทธิสําหรับงวด 164,910                    50,351                      

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรสุทธิ 16.49 5.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

2553 2552

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 1,271,904                 552,088                    

เงินรับจากค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีรอจัดสรรคืนแก่บริษัทสมาชิกฯ -                                28,793                      

เงินรับ (จ่าย) จากเงินสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื�น 16,292                      (24,509)                    

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (392,744)                  (330,831)                  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (31,076)                    (25,975)                    

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (39,729)                    (16,545)                    

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน (158,343)                  3,856                        

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ (12,881)                    (8,280)                       

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น (12,603)                    (15,652)                    

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20,337                      21,574                      

รายได้จากเงินสมทบรับ 163,927                    109,462                    

รายได้อื�น 9,294                        15,396                      

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (101,552)                  (105,395)                  

ภาษีเงินได้ (24,267)                    (26,543)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 708,559                    177,439                    

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,964,999                 1,109,810                 

   อุปกรณ์ 154                           1,111                        

   เงินฝากประจําที�มีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 273,613                    273,610                    

   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 2,238,766                 1,384,531                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

2553 2552

กระแสเงินสดใช้ไป

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,601,213)               (1,270,707)               

   อุปกรณ์ (12,785)                    (14,581)                    

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,135)                       (1,550)                       

   เงินฝากประจําที�มีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน (313,614)                  (293,613)                  

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,930,747)               (1,580,451)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (691,981)                  (195,920)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 16,578                      (18,481)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 95,580                      75,718                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด (หมายเหตุ 11) 112,158                    57,237                      

-                                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 579                           (500)                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน

ทุนเรือนหุ้นที�ออก จากการเปลี�ยนแปลง

และชําระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน กําไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2551 100,000            (5,094)                     109,816            204,722            

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย

   ผลกําไรที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        117                         -                        117                    

   ส่วนที�โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื�องจากการขาย -                        (617)                        -                        (617)                  

รวมค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        (500)                        -                        (500)                  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                              50,351              50,351               

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั�งสิ�นที�รับรู้สําหรับงวด -                        (500)                        50,351              49,851               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2552 100,000            (5,594)                     160,167            254,573            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2552 100,000            1,341                      198,310            299,651            

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย

   ผลกําไรที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        1,383                      -                        1,383                 

   ส่วนที�โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื�องจากการขาย -                        (804)                        -                        (804)                  

รวมรายได้ที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        579                         -                        579                    

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                              164,910            164,910            

รวมรายได้ทั�งสิ�นที�รับรู้สําหรับงวด -                        579                         164,910            165,489            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2553 100,000            1,920                      363,220            465,140            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด



   1   

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี              

24 กุมภาพนัธ์ 2541 ซ่ึงปฏิบติัตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพือ่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั

การให้บริการในการรับคาํร้องขอการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผูป้ระสบภยัตามท่ีบริษทัประกนัภยัหรือ

สํานกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัมอบหมาย เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2542 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจาก

คณะรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถจักรยานยนต์ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามทีจ่ดทะเบียนอยู่ท่ี 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง      

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีที่นาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ีเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  

1.3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัที่ใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
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2. การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี

ใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั เวน้แต่แม่บทการ

บญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที 

   

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 มีผลบงัคบัใชท้นัที 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลู

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2554 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่

ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ 

1 มกราคม 2554 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานการ

บญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการ

ประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าวและยงัไม่สามารถสรุปผลได้

ในขณะน้ี  

3. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน  ราคาทุน  

 ตดัจาํหน่าย ราคายติุธรรม ตดัจาํหน่าย ราคายติุธรรม 

หลกัทรัพย์เพือ่ค้า     

  ตราสารทุน - หน่วยลงทุน 41,000 41,000 47,000 47,005 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     

      เปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย ์ - - 5 - 

รวมหลกัทรัพย์เพือ่ค้า 41,000 41,000 47,005 47,005 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

  ตราสารทุน - หน่วยลงทุน 145,886 147,806 147,400 148,741 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     

       เปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย ์ 1,920 - 1,341 - 

รวมหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 147,806 147,806 148,741 148,741 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน  ราคาทุน  

 ตดัจาํหน่าย ราคายติุธรรม ตดัจาํหน่าย ราคายติุธรรม 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืไว้จนครบกาํหนด     

 พนัธบตัร 1,000,905  368,620  

 ตัว๋เงินคลงั 19,969  78,882  

 ตัว๋เงิน 160,000  80,000  

 หุน้กู ้ 101,199  111,139  

รวมตราสารหนีท้ีจ่ะถอืไว้จนครบกาํหนด 1,282,073  638,641  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,470,879  834,387  

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 มีระยะเวลาครบกาํหนดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ครบกาํหนดภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืไว้จนครบกาํหนด     

 พนัธบตัร 398,834 581,142 20,929 1,000,905 

 ตัว๋เงินคลงั 19,969 - - 19,969 

 ตัว๋เงิน 160,000 - - 160,000 

 หุน้กู ้ 10,000 80,179 11,020 101,199 

รวม 588,803 661,321 31,949 1,282,073 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯไดว้างพนัธบตัรจาํนวน 86.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2552: ไม่มี) 

ไวเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยักบันายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 
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4. เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

เงินสด 2,687 2,357 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 22,668 17,920 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 56,803 15,303 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลา 573,614 563,613 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  655,772 599,193 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินฝากธนาคารจาํนวน 3.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 3.5 ลา้นบาท) ได้

ถูกนําไปวางไวก้ับนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินฝากธนาคารจาํนวน 30.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 30.0 ลา้นบาท) 

ไดถู้กนาํไปวางไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

5. อุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 40,426 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,346 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (109) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,772) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 39,891 

6. เบีย้ประกนัภยัค้างรับ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 สามารถแยกตามอายหุน้ีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 87,308 51,571 
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7.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษัทฯได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย               

รถจกัรยานยนต ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ("พระราชบญัญติัฯ") โดย

ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตาม

พระราชบญัญติัฯ รวมทั้งส้ิน 63 บริษทัซ่ึงรายการธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายค่า

สินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯจะจ่ายทดรองใหก้บัผูป้ระสบภยัแทนบริษทัประกนัภยัโดยบริษทัประกนัภยั

ทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบใหก้บับริษทัฯในอตัราร้อยละ 2.25 ของเบ้ียประกนัภยัรถยนตป์ระเภทอ่ืน

ท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฯของแต่ละบริษทัและตอ้งจดัสรรเงินเพื่อสํารองจ่ายค่า

สินไหมทดแทนเป็นจาํนวนสองเท่าของค่าเฉล่ียการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษทัฯไดจ่้ายให้แก่

บริษทัประกันภยัเหล่านั้นเป็นเงินสํารองจ่ายค่าสินไหมไวก้ับบริษทัฯนอกจากน้ีบริษทัฯจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมในการจดัการสําหรับการดาํเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่วงหนา้แก่บริษทัประกนัภยั

เหล่านั้นกรณีละ 300 บาท 

 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 บริษทัประกนัภยัทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบให้กบับริษทัฯในอตัราร้อยละ 

12 .25 ของเ บ้ียประกันภัย ที่ได้ รับจากผู ้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯตามประกาศ

กระทรวงการคลงั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทักลางคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2553 

รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดเ้งินสมทบรับ 448,413 54,400 499,448 112,400 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 4,106 5,045 7,543 13,704 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบดุล 
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8. เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถแยกตาม

อายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 30 วนั 169,281 39,216 

คา้งรับเกินระยะเวลา 30 วนั - - 

คา้งรับเกินระยะเวลา 60 วนั - - 

คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 2,356 56,913 

รวม 171,637 96,129 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,356) (56,913) 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 169,281 39,216 

9.  เงินสมทบค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินสมทบคา้งรับสามารถแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 220,000 54,319 

คา้งรับเกินระยะเวลา 90 วนั 171,628 1,872 

คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 7,349 20,620 

รวม 398,977 76,811 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,265) (20,620) 

เงินสมทบคา้งรับ - สุทธิ 391,712 56,191 

10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสํารองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 
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11. งบกระแสเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยูใ่นงบกระแส

เงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2552 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 655,772 630,850 

หกั:  เงินฝากธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน   

      และท่ีนาํไปคํ้าประกนั (543,614) (573,613) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112,158 57,237 

12. เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนในกรณทีีม่คีวามเสียหายเกดิขึน้แล้วแต่ยงัไม่มกีารรายงานให้บริษัททราบ 

(Incurred but not reported claims - IBNR) 

  ตาม “แนวทางปฏิบติัในการคาํนวณเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทนรายเดือน” ท่ีออกโดย

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ให้บริษทัฯคาํนวณและ

รายงานเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 

(IBNR) แต่ละรอบเดือนโดยให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยพิจารณาใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที่เหมาะสม หรือใหบ้ริษทัฯประมาณจาํนวน IBNR ดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั

โดยอาจอา้งอิงจากสูตรการประมาณที่อยูใ่นแนวทางปฏิบติัฯน้ี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2552 บริษทัฯ

เลือกที่จะคาํนวณเงินสํารองความเสียหายที่เกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานตามแนวทางปฏิบติัฯ

ดงักล่าว 

13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกนัวนิาศภยัและดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน

จึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

14. ภาระผูกพนั 

บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 12 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

จ่ายชาํระภายใน 

ภายใน 1 ปี 

ลา้นบาท 
9.7 

1 ถึง 5 ปี 24.1 
มากกวา่ 5 ปี 11.3 

รวม 45.1 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและเงินคา้งรับจากบริษทั

ประกนัภยัอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการรับประกนัภยัไม่มีสาระสําคญั เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯและ

บริษทัประกนัภยัอ่ืนกระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และมูลค่า

สูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหักดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามที่

แสดงไวใ้นงบดุล 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของเงินให้กูย้ืมไม่มีสาระสําคญัเน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาให้กูย้ืมแก่

พนกังานของบริษทัฯ 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียที่สําคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื  

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 สินทรัพยท์างการเงินที่สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกาํหนด หรือ วนัที่มีการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  
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    อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา   

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 573,614 - - 56,803 22,668 653,085 0.25 - 4.25 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

   พนัธบตัร 398,834 581,142 20,929 - - 1,000,905 1.24 - 5.96 

   ตัว๋เงินคลงั 19,969 - - - - 19,969 1.36  

   ตัว๋เงิน 160,000 - - - - 160,000 1.125 - 1.50 

   หุน้กู ้ 10,000 80,179 11,020 - - 101,199 3.00 - 7.40 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 11,493 - 11,493 ฝากประจาํบวก

ร้อยละ 2 

รวม 1,162,417 661,321 31,949 68,296 22,668 1,946,651  

  มูลค่ายุติธรรม 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย

มีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ี

ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

  วธีิการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจาก

ราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

  บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 

  เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้ตัว๋เงินคลงัและตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดเหลือน้อย

กว่า 90 วนั มูลค่ายุติธรรมถือตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล ส่วนที่เกิน 90 วนั ประมาณโดย

วธีิการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพจิารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุญัญาคงเหลือ 

  เงินให้กู้ยมืแก่พนักงาน 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมที่ใช้อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั และความเส่ียงของการให้สินเช่ือไม่มี

สาระสาํคญัถือตามมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล  
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16. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 ใหม่เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ตามท่ีเคยรายงานไว ้

  

   พนัธบตัรรัฐบาล 368,620 193,440 

   ตัว๋เงินคลงั 78,882 254,062 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 39,216 124,762 

เงินสาํรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทั   

ประกนัภยัอ่ืน 

 

15,662 

 

101,208 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2553 


