
 

 

 

 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2554 และ 2553 



 

 

 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ของบริษทั 
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้  าการตรวจสอบงบการเงิน 
ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทาน
เท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้
มิไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 และขอ้ 2 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดเ้ปล่ียน
นโยบายการบญัชีและไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออก
โดยสภาวชิาชีพบญัชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบการเงินให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เพื่อ
จดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับงวด 2553 ใหม่เพื่อ
สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี ขา้พเจา้เห็นวา่รายการปรับปรุงเพื่อจดัท างบการเงินดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและไดน้ าไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ 

 

 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 สิงหาคม 2554 
 



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 319,216,568          53,673,485            
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับสุทธิ 17,823,015            17,999,739            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 86,918,190            85,952,732            
สินทรัพยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์
      เงินลงทนุเพ่ือคา้ 6 201,515,269          14,000,047            
      เงินลงทนุเผ่ือขาย 6 152,755,288          169,017,762          
      เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 6, 19, 20 3,651,160,108       2,892,314,903       
   เงินใหกู้ย้มื 7 10,121,229            10,224,981            
อุปกรณ์สุทธิ 8 40,644,468            46,337,076            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 9 6,534,234              7,496,288              
เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 10, 16 59,137,434            65,169,426            
เงินสมทบคา้งรับสุทธิ 11, 16 333,589,359          376,510,644          
สินทรัพยอ่ื์น
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณีสุทธิ 16 21,864,871            18,266,912            
   เงินมดัจ า 5,227,209              5,300,709              
   ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 5,244,309              5,615,450              
   อ่ืน ๆ 5,463,561              9,325,080              
รวมสินทรัพย์ 4,917,215,112       3,777,205,234       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 134,589,915          67,015,618            
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั
   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 12 2,213,146,080       1,665,053,488       
   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 13 1,858,200,791       1,492,356,810       
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 45,233,153            192,095                 
หน้ีสินอ่ืน
   เงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทัประกนัภยัอ่ืน 16 24,744,777            17,111,100            
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,063,819            39,256,244            
   เงินค ้าประกนัจากตวัแทนขายกรมธรรม์ 56,252,247            51,025,128            
   อ่ืน ๆ 56,464,028            59,850,488            
รวมหนีสิ้น 4,435,694,810       3,391,860,971       
ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 100,000,000          100,000,000          
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 100,000,000          100,000,000          
ก าไรสะสม 379,947,806          281,841,857          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,572,496              3,502,406              
รวมส่วนของเจ้าของ 481,520,302          385,344,263          
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,917,215,112       3,777,205,234       

-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 14 774,265,787          417,375,027          
รายไดเ้งินสมทบ 14, 16 245,272,188          448,413,369          
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14, 16 3,939,700              4,105,700              
รวมรายได้ 1,023,477,675       869,894,096          
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทน
      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 14 770,176,480          479,430,457          
      ส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพ่ิม (ลด) 14 (36,941,948)           23,590,654            
   ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14 26,764,306            21,739,216            
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 14 10,708,068            9,765,947              
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 14, 15 78,718,368            63,114,105            
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 849,425,274          597,640,379          
ก าไรจากการรับประกนัภัย 174,052,401          272,253,717          
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 25,282,729            10,181,129            
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ (375,429)                1,272,255              
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุเพ่ือคา้ (7,311,614)             119,719                 
รายไดอ่ื้น 5,283,229              1,073,139              
ก าไรจากการด าเนินงาน 196,931,316          284,899,959          
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 2,410,799              1,884,660              
เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั 1,896,279              1,019,240              
เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั 9,481,396              6,794,934              
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 183,142,842          275,201,125          
หกั: ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 17 (71,207,126)           (73,018,044)           
ก าไรส าหรับงวด 111,935,716          202,183,081          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
   ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,014,796)             (116,802)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,014,796)             (116,802)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 110,920,920          202,066,279          

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
   ก  าไรส าหรับงวด 11.19 20.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 14 1,483,355,436       739,141,038          
รายไดเ้งินสมทบ 14, 16 505,495,341          499,448,104          
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14, 16 9,291,100              7,543,200              
รวมรายได้ 1,998,141,877       1,246,132,342       
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทน
      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 14 1,535,922,528       778,089,141          
      ส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพ่ิม (ลด) 14 (18,040,945)           102,953,121          
   ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 14 53,710,844            39,729,054            
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 14 21,373,574            15,685,691            
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 14, 15 189,836,981          129,723,803          
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 1,782,802,982       1,066,180,810       
ก าไรจากการรับประกนัภัย 215,338,895          179,951,532          
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 44,643,940            19,206,858            
ก าไรจากเงินลงทนุ 1,087,066              1,418,804              
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุเพ่ือคา้ (7,280,272)             141,667                 
รายไดอ่ื้น 6,916,846              1,642,088              
ก าไรจากการด าเนินงาน 260,706,475          202,360,949          
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 5,168,101              3,708,437              
เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั 3,734,481              1,961,461              
เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั 18,672,404            13,076,409            
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 233,131,489          183,614,642          
หกั: ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 17 (135,025,540)         (121,657,177)         
ก าไรส าหรับงวด 98,105,949            61,957,465            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,929,910)             578,455                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,929,910)             578,455                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 96,176,039            62,535,920            

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
   ก  าไรส าหรับงวด 9.81 6.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

(หน่วย: บาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



งบกระแสเงนิสด

2554 2553

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 1,866,274,904       1,271,904,164       
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (952,166,635)         (398,046,708)         
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (39,261,259)           (27,993,247)           
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (53,710,844)           (39,729,054)           
เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน 6,031,991              (130,064,619)         
เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั (16,030,957)           (9,293,642)             
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (21,373,574)           (15,685,691)           
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 41,745,015            21,395,296            
เงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทัประกนัภยัอ่ืน 7,633,677              (11,986,669)           
รายไดจ้ากเงินสมทบรับ 548,416,625          163,927,638          
รายไดอ่ื้น 14,965,032            9,101,327              
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (114,382,218)         (94,429,531)           
ภาษีเงินได้ (67,451,244)           (24,267,865)           
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,220,690,513       714,831,399          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 4,206,533,289       1,965,750,214       
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 373,500,000          273,612,672          
   อุปกรณ์ 2,380,735              154,283                 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 4,582,414,024       2,239,517,169       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2554 2553

กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (4,619,865,085)      (2,608,237,136)      
   เงินฝากสถาบนัการเงิน (903,500,000)         (313,614,066)         
   อุปกรณ์ (12,959,481)           (12,784,761)           
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,236,888)             (3,134,811)             
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ (5,537,561,454)      (2,937,770,774)      
เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (955,147,430)         (698,253,605)         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 265,543,083          16,577,794            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 53,673,485            95,580,263            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 4) 319,216,568          112,158,057          

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,929,910)             578,455                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจาก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบอ่ืน
และช าระแลว้ ก าไรสะสม ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของเจา้ของ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 100,000,000         198,309,424         1,341,215                       1,341,215                       299,650,639         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่  -                            61,957,465           578,455                          578,455                          62,535,920           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 100,000,000         260,266,889         1,919,670                       1,919,670                       362,186,559         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม 100,000,000         405,063,979         3,502,406                       3,502,406                       508,566,385         
ผลสะสมจากการการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
  การรับรู้เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั (หมายเหตุ 2) -                            (123,222,122)       -                                      -                                      (123,222,122)       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 100,000,000         281,841,857         3,502,406                       3,502,406                       385,344,263         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            98,105,949           (1,929,910)                     (1,929,910)                     96,176,039           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 100,000,000         379,947,806         1,572,496                       1,572,496                       481,520,302         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี              
24 กุมภาพนัธ์ 2541 ซ่ึงปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพื่อด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการให้บริการในการรับค าร้องขอการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผูป้ระสบภัยตามท่ีบริษัท
ประกนัภยัหรือส านกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัมอบหมาย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2542 บริษทัฯ
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เฉพาะการประกันภัย
รถจกัรยานยนตต์ามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง      
หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบ
การเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
ขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดปัจจุบนั และไดจ้ดัประเภทรายการ
ใหม่ส าหรับงบการเงินงวด 2553 เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของขอ้ก าหนดใหม่น้ีแลว้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ ยกเวน้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 2 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย         



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่
ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การค านวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี
เปลี ่ยนแปลงโดยบนัทึก เ ป็นค่าใช ้จ ่ายโดยทนัทีในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด การ
เปลี่ยนแปลงน้ีท าให้บริษทัฯมีก าไรส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ลดลงเป็น
จ านวน 44.98 ลา้นบาท (4.50 บาทต่อหุน้) 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 44,977,435 

 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 1,710,378 44,977,435 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง  0.17 4.50 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่และขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติั 

ก) ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด                      
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยไดท้  าการประเมินภาระผูกพนั
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติท่ี
หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราการเงินเฟ้อ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือ
ขาดทุน  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรก บริษทัฯ 
เลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 
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ข) เงินส ารองเบีย้ประกนัภัย  

บริษทัฯค านวณเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงค านวณโดยวธีิเฉล่ียรายเดือน (วิธี
เศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

บริษทัฯตอ้งรับรู้ภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัจากการรับประกนัวินาศภยั ในจ านวนท่ีสูงกว่า
ระหวา่งส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด  

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้ส ารองเบ้ีย
ประกันภัยตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯตอ้งรับรู้ภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยัจากการ
รับประกนัวินาศภยั ในจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้และ
ส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ผลสะสมต่อก าไรสะสมตน้งวด 2554 จากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของและมีการปรับยอ้นหลงังบการเงินจ านวน 123.2 ลา้นบาท 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมข้ึน 105,181,177 123,222,122 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 105,181,177 123,222,122 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2554 2553 2554 2553 

ส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (36,941,948) 23,590,654 (18,040,945) 102,953,121 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) (36.94) 23.59 (18.04) 102.95 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

   (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินสด 3,307,000 2,704,000 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 95,909,568 50,969,485 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 1,323,615,760 793,614,066 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,422,832,328 847,287,551 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 3 เดือน 70,000,000 - 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา   
          ครบก าหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า (1,140,000,000) (760,000,000) 

        เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (33,615,760) (33,614,066) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 319,216,568 53,673,485 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 เงินฝากธนาคารจ านวน 3.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 3.5 ลา้นบาท) 
ไดถู้กน าไปวางไวก้บันายทะเบียนส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 เงินฝากธนาคารจ านวน 30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 30 ลา้นบาท) 
ไดถู้กน าไปวางไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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5. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยจ าแนก
อายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 จากตวัแทนและ  จากตวัแทนและ  

 นายหนา้ประกนัภยั รวม นายหนา้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 77,560,173 77,560,173 76,110,747 76,110,747 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 9,358,017 9,358,017 9,841,985 9,841,985 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  86,918,190 86,918,190 85,952,732 85,952,732 

ส าหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ี
ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก าหนดรับช าระ บริษทัฯได้
ด าเนินการตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 ราคาทุน/ราคาทุนตดั  ราคาทุน/ราคาทุนตดั  
 จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า     
ตราสารทุน 185,832,553 178,514,946 - - 
หน่วยลงทุน 23,000,000 23,000,323 14,000,000 14,000,047 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (7,317,284) - 47 - 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้า 201,515,269 201,515,269 14,000,047 14,000,047 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน 151,182,792 152,755,288 165,515,356 169,017,762 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,572,496 - 3,502,406 - 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 152,755,288 152,755,288 169,017,762 169,017,762 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,204,756,248  1,745,412,685  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 267,788,100  348,288,152  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000  5,000,000  
เงินฝากธนาคาร 1,173,615,760  793,614,066  

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 3,651,160,108  2,892,314,903  
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เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีระยะเวลาคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 

 ครบก าหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,598,854,635 585,108,801 20,792,812 2,204,756,248 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 135,476,828 132,311,272 - 267,788,100 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000 - - 5,000,000 
เงินฝากธนาคาร 1,003,615,760 170,000,000 - 1,173,615,760 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 2,742,947,223 887,420,073 20,792,812 3,651,160,108 

(หน่วย: บาท) 
 

 31 ธนัวาคม 2553 

 ครบก าหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,115,280,800 609,270,909 20,860,976 1,745,412,685 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 200,058,010 148,230,142 - 348,288,152 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000 - - 5,000,000 

เงินฝากธนาคาร 643,614,066 150,000,000 - 793,614,066 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 1,963,952,876 907,501,051 20,860,976 2,892,314,903 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯไดว้างพนัธบตัรซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 363 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2553: 208 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยักบันายทะเบียนส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

7. เงินให้กู้ยมืแก่พนักงานและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานและดอกเบ้ีย
คา้งรับจ าแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ระยะเวลาค้างช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,121,229 - 10,224,981 - 

รวม 10,121,229 - 10,224,981 - 
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บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการโดยก าหนดวงเงินกูย้ืมไม่เกิน 100,000 บาท 
คิดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ณ วนัท่ีได้รับอนุมัติ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  บวกร้อยละ 2% ต่อปี 

8. อุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 
  เคร่ืองตกแต่ง   
 ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ   
 อาคารเช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  31 ธนัวาคม 2553 4,848,260 35,138,423 6,350,393 46,337,076 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,190,834 5,263,754 - 6,454,588 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,886) (212,675) (506,141) (720,702) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,165,623) (9,293,636) (967,235) (11,426,494) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 มิถุนายน 2554 4,871,585 30,895,866 4,877,017 40,644,468 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 (หน่วย: บาท) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี  ณ  31 ธนัวาคม 2553 7,496,288 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,236,888 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,198,942) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 มิถุนายน 2554 6,534,234 

10. เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถแยก
ตามอายหุน้ีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ระยะเวลาค้างช าระ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 30 วนั 59,942,058 65,169,426 
คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 4,640,905 5,445,529 
รวม 64,582,963 70,614,955 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,445,529) (5,445,529) 
เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 59,137,434 65,169,426 
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11.  เงินสมทบค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินสมทบคา้งรับสามารถแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้ง
ช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
ระยะเวลาค้างช าระ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 243,697,558 257,484,287 
คา้งรับเกินระยะเวลา 90 วนั 56,746,546 116,757,567 
คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 43,795,937 10,935,069 
รวม 344,240,041 385,176,923 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,650,682) (8,666,279) 
เงินสมทบคา้งรับ - สุทธิ 333,589,359 376,510,644 

12. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,665,053,488 654,186,414 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน   
   การจดัการค่าสินไหมทดแทน   
   ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด 1,804,015,104 2,751,094,460 
การเปล่ียนแปลงค่าสินไหมทดแทน   
   และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม   
   ทดแทนของปีอุบติัเหตุงวดก่อน (169,947,994) (534,272,814) 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย   
   ในการจดัการค่าสินไหม   
   ทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (1,085,974,518) (1,205,954,572) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,213,146,080 1,665,053,488 
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13. ส ารองเบีย้ประกนัภัย 

13.1  ส ารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,369,134,688 575,423,740 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 1,867,240,362 2,674,124,294 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (1,483,355,436) (1,880,413,346) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,753,019,614 1,369,134,688 

13.2  ส ารองความเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,492,356,810 489,110,179 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในงวดน้ี 1,923,229,149 3,066,692,883 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (1,557,385,168) (2,063,446,252) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,858,200,791 1,492,356,810 

14. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย 

 ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 สามารถ
แยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
2554 2553 

 
ประกนัภยัรถ รวม ประกนัภยัรถ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย 
  

  
เบ้ียประกนัภยัรับ 948,139,567 948,139,567 679,493,411 679,493,411 
หกั: เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (173,873,780) (173,873,780) (262,118,384) (262,118,384) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 774,265,787 774,265,787 417,375,027 417,375,027 
รายไดเ้งินสมทบ 245,272,188 245,272,188 448,413,369 448,413,369 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,939,700 3,939,700 4,105,700 4,105,700 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 1,023,477,675 1,023,477,675 869,894,096 869,894,096 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 
  

  
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                               

ค่าสินไหมทดแทน 770,176,480 770,176,480 479,430,457 479,430,457 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพิ่ม (36,941,948) (36,941,948) 23,590,654 23,590,654 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 26,764,306 26,764,306 21,739,216 21,739,216 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 10,708,068 10,708,068 9,765,947 9,765,947 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 78,718,368 78,718,368 63,114,105 63,114,105 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 849,425,274 849,425,274 597,640,379 597,640,379 
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 ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 สามารถ
แยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
2554 2553 

 
ประกนัภยัรถ รวม ประกนัภยัรถ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย 
  

  
เบ้ียประกนัภยัรับ 1,867,240,362 1,867,240,362 1,307,640,898 1,307,640,898 
หกั: เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (383,884,926) (383,884,926) (568,499,860) (568,499,860) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 1,483,355,436 1,483,355,436 739,141,038 739,141,038 
รายไดเ้งินสมทบ 505,495,341 505,495,341 499,448,104 499,448,104 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 9,291,100 9,291,100 7,543,200 7,543,200 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 1,998,141,877 1,998,141,877 1,246,132,342 1,246,132,342 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 
  

  
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                               

ค่าสินไหมทดแทน 1,535,922,528 1,535,922,528 778,089,141 778,089,141 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพิ่ม (18,040,945) (18,040,945) 102,953,121 102,953,121 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 53,710,844 53,710,844 39,729,054 39,729,054 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 21,373,574 21,373,574 15,685,691 15,685,691 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 189,836,981 189,836,981 129,723,803 129,723,803 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 1,782,802,982 1,782,802,982 1,066,180,810 1,066,180,810 

15. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                          

วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2554 2553 2554 2553 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้าย 39,449,685 35,118,747 114,185,503 69,787,660 
   การรับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน     
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี     
   และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 17,596,134 16,231,770 34,795,066 31,660,906 
ค่าภาษีอากร 212,531 36,082 2,198,013 1,974,426 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - - 1,984,403 - 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 21,460,018 11,727,506 36,673,996 26,300,811 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 78,718,368 63,114,105 189,836,981 129,723,803 
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16.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯได้รับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภยัเฉพาะการประกนัภยั               
รถจกัรยานยนต์ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ("พระราชบญัญติัฯ") 
โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีประกอบธุรกิจรับประกนัภยัรถตาม
พระราชบญัญติัฯ รวมทั้งส้ิน 65 บริษทั ซ่ึงรายการธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินทดรองจ่ายค่า
สินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯจะจ่ายทดรองให้กับผู ้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยโดยบริษัท
ประกันภยัทั้งหมดจะต้องส่งเงินสมทบให้กับบริษทัฯในอตัราร้อยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภยั
รถยนตป์ระเภทอ่ืนท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฯของแต่ละบริษทัและตอ้งจดัสรร
เงินเพื่อส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนสองเท่าของค่าเฉล่ียการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
ท่ีบริษัทฯได้จ่ายให้แก่บริษัทประกันภัยเหล่านั้ นเป็นเงินส ารองจ่ายค่าสินไหมไว้กับบริษัทฯ 
นอกจากน้ีบริษทัฯจะไดรั้บค่าธรรมเนียมในการจดัการส าหรับการด าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ล่วงหนา้แก่บริษทัประกนัภยัเหล่านั้นกรณีละ 300 บาท 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 บริษทัประกนัภยัทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบให้กบับริษทัฯในอตัราร้อย
ละ 12.25 ของเบ้ียประกันภัยท่ีได้รับจากผูเ้อาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษทักลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2553 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2554 2553 2554 2553 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) 
รายไดเ้งินสมทบรับ 245,272,188 448,413,369 505,495,341 499,448,104 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,939,700 4,105,700 9,291,100 7,543,200 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 
2553 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) 
เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 59,137,434 65,169,426 
เงินสมทบคา้งรับสุทธิ 333,589,359 376,510,644 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณีสุทธิ 21,864,871 18,266,912 
เงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทัประกนัภยัอ่ืน 24,744,777 17,111,100 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายส าหรับเงินเดือน 
โบนัส ค่าเบ้ียประชุม ค่าบ าเหน็จและผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกรรมการและผูบ้ริหาร
ส าคญัเป็นจ านวนเงิน 4.82 ลา้นบาท และ 3.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 

17.      ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2554 ค านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดบ้วก
กลบัดว้ยส ารองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษีและหกัดว้ย
เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมเป็นเงินได ้

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยัและด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดง
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้ 

19.      หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯไดว้างหลกัประกนัไวก้บันายทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินฝากธนาคาร 3,500,000 3,500,000 

 20. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ารองไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯได้วางหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารอง
ประกนัภยักบันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 363,387,992 208,411,891 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 12 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 
จ่ายช าระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 16.65 
1 ถึง 5 ปี 36.76 
มากกวา่ 5 ปี 8.05 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีภาระตามสัญญาท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการขอ้มูลกรมธรรม์
ประกนัภยัรถจกัรยานยนตภ์าคบงัคบัจ านวน 71.15 ลา้นบาท 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและเงินคา้งรับจาก
บริษทัประกนัภยัอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการรับประกนัภยัไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของ
บริษทัฯและบริษทัประกนัภยัอ่ืนกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆใน
ประเทศ และมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของเงินให้กูย้ืมไม่มีสาระส าคญัเน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาให้กูย้ืม
แก่พนกังานของบริษทัฯ 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคญัสามารถจ าแนกตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจ าแนกตาม
วนัท่ีท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 30 มิถุนายน 2554 

 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                        
หรือวนัครบก าหนด อตัราดอกเบ้ีย 

   

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี   
 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 (บาท) (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220,000,000 - - 43,212,201 56,004,367 319,216,568 0.75 - 3.50 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,598,854,635 585,108,801 20,792,812 - - 2,204,756,248 1.80 - 4.52 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 135,476,828 132,311,272 - - - 267,788,100 2.05 - 5.84 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000 - - - - 5,000,000 5.39 
เงินฝากธนาคาร 1,003,615,760 170,000,000 - - - 1,173,615,760 1.00 - 3.80 

เงินให้กูย้มื 956,399 9,164,830 - - - 10,121,229 0.65-4.75 

รวม 2,963,903,622 896,584,903 20,792,812 43,212,201 56,004,367 3,980,497,905  

 
 31 ธนัวาคม 2553 

 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                        
หรือวนัครบก าหนด อตัราดอกเบ้ีย 

   

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี   
 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 (บาท) (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 29,305,487 24,367,998 53,673,485 0.50 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,115,280,800 609,270,909 20,860,976 - - 1,745,412,685 1.58 - 4.73 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 220,058,010 128,230,142 - - - 348,288,152 1.60 - 5.84 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000 - - - - 5,000,000 5.39 
เงินฝากธนาคาร 643,614,066 150,000,000 - - - 793,614,066 0.50 - 2.75 

เงินให้กูย้มื 859,944 9,365,037 - - - 10,224,981 0.65 - 4.75 

รวม 1,984,812,820 896,866,088 20,860,976 29,305,487 24,367,998 2,956,213,369  

22.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

  วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนด
จากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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  บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์/เงินฝากสถาบันการเงิน 

  หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 

  เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงัและตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดเหลือนอ้ย
กวา่ 90 วนั มูลค่ายติุธรรมถือตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั 
ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายุสัญญา
คงเหลือ 

  เงินให้กู้ยมืแก่พนักงาน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมท่ีใช้อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและความเส่ียงของการให้สินเช่ือไม่มี
สาระส าคญัถือตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ  านาจของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี                  
24 สิงหาคม 2554 

 


