
 
 

 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั  

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 

2553 ของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความ

ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบ

การเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน

และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรของกิจการ และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงิน 

ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทาน

เท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มี

เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดง

เปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว และ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี และตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีและไดแ้สดงรายการในงบ

การเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 เพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี บริษทัฯไดป้รับ

ยอ้นหลงังบการเงินสาํหรับงวด 2553 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองมาจาก

การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่และการแสดงรายการในงบการเงินใหม่มาถือปฏิบติั ขา้พเจา้เห็นวา่รายการ

ปรับปรุงเพื่อจดัทาํงบการเงินดงักล่าวมีความเหมาะสมและไดน้าํไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ 

ยกเวน้กรณีตามท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 พฤษภาคม 2554 

 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 178,948,521          53,673,485            

รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ 11,896,778            17,999,739            

เบี�ยประกันภัยค้างรับ 5 87,538,506            85,952,732            

สินทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์

      เงินลงทุนเพื�อค้า 6 14,000,679            14,000,047            

      เงินลงทุนเผื�อขาย 6 158,770,083          169,017,762          

      เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด 6, 19, 20 3,403,520,518       2,892,314,903       

   เงินให้กู้ยืม 7 10,125,256            10,224,981            

อุปกรณ์สุทธิ 8 44,508,037            46,337,076            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 9 7,209,396              7,496,288              

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 10, 16 76,323,496            65,169,426            

เงินสมทบค้างรับสุทธิ 11, 16 337,075,022          376,510,644          

สินทรัพย์อื�น

   ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีสุทธิ 16 13,283,628            18,266,912            

   เงินมัดจํา 5,210,709              5,300,709              

   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 4,800,040              5,615,450              

   อื�น ๆ 6,554,753              9,325,080              

รวมสินทรัพย์ 4,359,765,422       3,777,205,234       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 130,556,349          67,015,618            

หนี�สินจากสัญญาประกันภัย

   สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 12 1,934,494,419       1,665,053,488       

   สํารองเบี�ยประกันภัย 13 1,721,268,959       1,492,356,810       

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 43,543,736            192,095                 

หนี�สินอื�น

   เงินสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื�น 16 21,547,799            17,111,100            

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35,975,039            39,256,244            

   เงินคํ�าประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม์ 54,285,852            51,025,128            

   อื�น ๆ 47,493,887            59,850,488            

รวมหนี�สิน 3,989,166,040       3,391,860,971       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

(หน่วย: บาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

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

กําไรสะสม 268,012,090          281,841,857          

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 2,587,292              3,502,406              

รวมส่วนของเจ้าของ 370,599,382          385,344,263          

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 4,359,765,422       3,777,205,234       

-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิ 14 709,089,649          321,766,011          

รายได้เงินสมทบ 14, 16 260,223,153          51,034,735            

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 14, 16 5,351,400              3,437,500              

รวมรายได้ 974,664,202          376,238,246          

ค่าใช้จ่าย

การรับประกันภัย

   ค่าสินไหมทดแทน

      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 14 768,635,573          300,216,650          

      สํารองการเสี�ยงภัยที�ยังไม่สิ�นสุดเพิ�ม 14 18,901,003            79,362,467            

   ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 14 26,946,538            17,989,838            

   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น 14 7,775,981              4,361,778              

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 14, 15 111,118,613          66,609,698            

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 933,377,708          468,540,431          

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 41,286,494            (92,302,185)           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 19,361,211            9,025,729              

กําไรจากเงินลงทุน 1,462,495              146,549                 

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื�อค้า 31,342                   21,948                   

รายได้อื�น 1,633,617              568,949                 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 63,775,159            (82,539,010)           

เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2,757,302              1,823,777              

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 1,838,202              942,221                 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 9,191,008              6,281,475              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 49,988,647            (91,586,483)           

หัก: ภาษีเงินได้นิติบุคคล 17 (63,818,414)           (48,639,133)           

ขาดทุนสําหรับงวด (13,829,767)           (140,225,616)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย (915,114)                695,257                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (915,114)                695,257                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (14,744,881)           (139,530,359)         

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   ขาดทุนสําหรับงวด -1.38 -14.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)



งบกระแสเงินสด

2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 917,515,021          594,875,698          

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (469,464,335)         (159,752,714)         

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (24,747,023)           (15,236,006)           

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (26,946,538)           (17,989,838)           

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน (11,154,070)           (41,027,819)           

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (6,839,949)             (3,012,167)             

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น (7,775,981)             (4,361,778)             

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 27,772,121            (9,565,435)             

เงินสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื�น 4,436,699              (9,048,247)             

รายได้จากเงินสมทบรับ 299,658,776          53,825,053            

รายได้อื�น 6,910,372              4,006,449              

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (62,122,748)           (49,638,923)           

ภาษีเงินได้ (277,684)                (168,258)                

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 646,964,661          342,906,015          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,129,533,289       891,609,563          

   เงินฝากสถาบันการเงิน 213,500,000          173,612,672          

   อุปกรณ์ 588,058                 144,890                 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 2,343,621,347       1,065,367,125       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดใช้ไป

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,520,835,909)      (1,279,355,363)      

   เงินฝากสถาบันการเงิน (333,500,000)         (163,614,066)         

   อุปกรณ์ (10,191,974)           (6,844,531)             

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (783,088)                (1,449,963)             

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (2,865,310,971)      (1,451,263,923)      

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (521,689,624)         (385,896,798)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 125,275,037          (42,990,783)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 53,673,485            95,580,263            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด (หมายเหตุ 4) 178,948,522          52,589,480            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย (915,114)                695,257                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจาก

ทุนเรือนหุ้นที�ออก การวัดมูลค่าเงินลงทุน รวมองค์ประกอบอื�น

และชําระแล้ว กําไรสะสม ในหลักทรัพย์เผื�อขาย ของส่วนของเจ้าของ รวม

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                           (140,225,616)       695,257                         695,257                         (139,530,359)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2553 100,000,000         58,083,808           2,036,472                      2,036,472                      160,120,280         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 - ตามที�รายงานไว้เดิม 100,000,000         405,063,979         3,502,406                      3,502,406                      508,566,385         

ผลสะสมจากการการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจาก

  การรับรู้เงินสํารองเบี�ยประกันภัย (หมายเหตุ 2) -                           (123,222,122)       -                                     -                                     (123,222,122)       

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           (13,829,767)         (915,114)                        (915,114)                        (14,744,881)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 100,000,000         268,012,090         2,587,292                      2,587,292                      370,599,382         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2554 และ 2553

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กลา งคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกั ด (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี               

24 กุมภาพนัธ์ 2541 ซ่ึงปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ. 2535 แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพื่อดาํเนินธุรกิจ

เก่ียวกบัการใหบ้ริการในการรับคาํร้องขอการจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่ผูป้ระสบ ภยัตามท่ีบริษทั

ประกนัภยัหรือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัมอบหมาย เม่ือวนัท่ี  2 มีนาคม 2542 บริษทัฯ

ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหป้ระกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกนัภยั

รถจกัรยานยนตต์ามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯ ตามท่ีจดทะเบียน อยู่ท่ี 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง       

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง งบ

การเงินระหวา่งกาลโ ดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ขอ้กาํหนดใน ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเ งินสดสาํหรับงวดปัจจุบนั และไดจ้ดัประเภทรายการ

ใหม่สาํหรับงบการเงิน งวด 2553 เพื่อใหเ้ป็นไปตาม รูปแบบ ของขอ้กาํหนดใหม่น้ีแลว้  โดยไม่มี

ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ  ยกเวน้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุ 2 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใ หข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ 

ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย         
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1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่

ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 

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) กาํไรต่อหุน้ 

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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบญัชี ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับ งวดปัจจุบนั  

ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก

หน้ีสิน เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุโดยใชก้ารคาํนวณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี

เปล่ียนแปลงโด ยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด การ

เปล่ียนแปลงน้ี ทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ลดลงเป็น

จาํนวน 43.27 ลา้นบาท (4.33 บาทต่อหุน้) 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 

มีนาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 43,267,057 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 43,267,057 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง  4.33 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

ดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการนาํมา ตรฐานการบญัชีใหม่ และขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติั 

ก) ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้ง กองทุนสาํรอง เล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน  สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ  เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง

บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ธีิคิดลด                       

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยไดท้าํการประเมิน ภาระผกูพนั

ดงักล่าว ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ี

หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราการเงินเฟ้อ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (Actuarial gains and 

losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรก บริษทัฯ 

เลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 
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ข) เงินสํารองเบีย้ประกนัภัย  

บริษทัฯคาํนวณเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑ์ ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิ

เศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

บริษทัฯตอ้งรับรู้ภาระผู กพนัตามสัญญาประกนั จากการรับประกนั วนิาศ ภยั ในจาํนวนท่ีสูงกวา่

ระหวา่งสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด  

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั  บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เก่ียวกบั การรับรู้สาํรอง เบ้ีย

ประกนัภยัตามขอ้กาํหนด ในประกาศ คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯตอ้งรับรู้ภ าระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยัจากการ

รับประกนัวนิาศภยั ในจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละ

สาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด  ผลสะสม ต่อกาํไรสะสมตน้งวด 2554 จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดง เป็นรายการแยกต่างหาก ในงบแสดง การเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจา้ของและมีการปรับยอ้นหลงังบการเงินจาํนวน 123.2 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 

มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัเพิ่มข้ึน 142,123,125 123,222,122 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 142,123,125 123,222,122 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการใน งบกาํไรขาดทุน เบด็เสร็จ สาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                           

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2554 2553 

สาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพิ่มข้ึน 18,901,003 79,362,467 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 1.89 7.94 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน

การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

   (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินสด 3,146,000 2,704,000 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 145,802,521 50,969,485 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลา 913,615,760 793,614,066 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,062,564,281 847,287,551 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน 30,000,000 - 

หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา   

          ครบกาํหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า (880,000,000) (760,000,000) 

        เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ (33,615,760) (33,614,066) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 178,948,521 53,673,485 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เงินฝากธนาคารจาํนวน  3.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 3.5 ลา้นบาท) 

ไดถู้กนาํไปวางไวก้บันายทะเบียน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอ บธุรกิจ

ประกนัภยัเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เงินฝากธนาคารจาํนวน 30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 30 ลา้นบาท) ได้

ถูกนาํไปวางไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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5. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยจาํแนก

อายตุามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ นบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 จากตวัแทนและ  จากตวัแทนและ  

 นายหนา้ประกนัภยั รวม นายหนา้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 77,487,455 77,487,455 76,110,747 76,110,747 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 10,051,051 10,051,051 9,841,985 9,841,985 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  87,538,506 87,538,506 85,952,732 85,952,732 

สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามหน้ี

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั  โดยหน้ีท่ีเกินกวา่กาํหนดรับชาํระ  บริษทัฯได้

ดาํเนินการตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 ราคาทุน/ราคาทุนตดั  ราคาทุน/ราคาทุนตดั  

 จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า     

หน่วยลงทุน 14,000,000 14,000,679 14,000,000 14,000,047 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 679 - 47 - 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้า 14,000,679 14,000,679 14,000,047 14,000,047 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     

หน่วยลงทุน 156,182,791 158,770,083 165,515,356 169,017,762 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,587,292 - 3,502,406 - 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 158,770,083 158,770,083 169,017,762 169,017,762 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,156,918,457  1,745,412,685  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 327,986,301  348,288,152  

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000  5,000,000  

เงินฝากธนาคาร 913,615,760  793,614,066  

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 3,403,520,518  2,892,314,903  
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เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีระยะเวลาคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 

 ครบกาํหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,608,756,064 527,335,123 20,827,270 2,156,918,457 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 145,000,000 182,986,301 - 327,986,301 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000 - - 5,000,000 

เงินฝากธนาคาร 823,615,760 90,000,000 - 913,615,760 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 2,582,371,824 800,321,424 20,827,270 3,403,520,518 

(หน่วย: บาท) 
 

 31 ธนัวาคม 2553 
 ครบกาํหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     

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 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดว้างพนัธบตัรซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 227 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2553: 208 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยักบันายทะเบียนสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

7. เงินให้กู้ยมืแก่พนักงานและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานและดอกเบ้ียคา้ง

รับจาํแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ระยะเวลาค้างชําระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,125,256 - 10,224,981 - 

รวม 10,125,256 - 10,224,981 - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการโดยกาํหนดวงเงินกูย้มืไม่เกิน 100,000 บาท 

คิดอตัราดอกเบ้ีย คงท่ี ณ วนัท่ีไดรั้บอนุมติั โดยอ้ างอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  บวกร้อยละ 2% ต่อปี 

8. อุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

  เคร่ืองตกแต่ง   

 ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ   

 อาคารเช่า อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  31 ธนัวาคม 2553 4,848,260 35,138,423 6,350,393 46,337,076 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 636,237 3,452,073 - 4,088,310 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (895) (183,859) - (184,754) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (574,376) (4,664,477) (493,742) (5,732,595) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 31 มีนาคม 2554 4,909,226 33,742,160 5,856,651 44,508,037 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี  ณ  31 ธนัวาคม 2553 7,496,288 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 783,088 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,069,980) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ 31 มีนาคม 2554 7,209,396 

10. เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถแยกตาม

อายหุน้ีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 30 วนั 77,393,592 65,169,426 

คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 4,375,433 5,445,529 

รวม 81,769,025 70,614,955 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,445,529) (5,445,529) 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 76,323,496 65,169,426 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.  เงินสมทบค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินสมทบคา้งรับสามารถแยกตามอายหุน้ี ท่ีคา้ง

ชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 260,223,153 257,484,287 

คา้งรับเกินระยะเวลา 90 วนั 61,720,255 116,757,567 

คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 25,782,296 10,935,069 

รวม 347,725,704 385,176,923 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,650,682) (8,666,279) 

เงินสมทบคา้งรับ - สุทธิ 337,075,022 376,510,644 

12. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

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

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน   

   การจดัการค่าสินไหมทดแทน   

   ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด 895,678,619 2,751,094,460 

การเปล่ียนแปลงค่าสินไหมทดแทน   

   และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม   

   ทดแทนของปีอุบติัเหตุงวดก่อน (106,751,185) (534,272,814) 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย   

   ในการจดัการค่าสินไหม   

   ทดแทนจ่ายระหวา่งงวด (519,486,503) (1,205,954,572) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,934,494,419 1,665,053,488 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. สํารองเบีย้ประกนัภัย 

13.1  สํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

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

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับงวด 919,100,795 2,674,124,294 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวดน้ี (709,089,649) (1,880,413,346) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,579,145,834 1,369,134,688 

13.2  สํารองความเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

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

ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในงวดน้ี 363,406,145 3,066,692,883 

ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในงวดน้ี (134,493,996) (2,063,446,252) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,721,268,959 1,492,356,810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย 

 ขอ้มูลตามการรับประกนัภยั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 สามารถ

แยกตามประเภทการรับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
2554 2553 

 
ประกนัภยัรถ รวม ประกนัภยัรถ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภยั 
  

  

เบ้ียประกนัภยัรับ 919,100,795 919,100,795 628,147,487 628,147,487 

หกั: เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (210,011,146) (210,011,146) (306,381,476) (306,381,476) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 709,089,649 709,089,649 321,766,011 321,766,011 

รายไดเ้งินสมทบ 260,223,153 260,223,153 51,034,735 51,034,735 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 5,351,400 5,351,400 3,437,500 3,437,500 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 974,664,202 974,664,202 376,238,246 376,238,246 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

  

  

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                               

ค่าสินไหมทดแทน 768,635,573 768,635,573 300,216,650 300,216,650 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเพ่ิม 18,901,003 18,901,003 79,362,467 79,362,467 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 26,946,538 26,946,538 17,989,838 17,989,838 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 7,775,981 7,775,981 4,361,778 4,361,778 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 111,118,613 111,118,613 66,609,698 66,609,698 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 933,377,708 933,377,708 468,540,431 468,540,431 

15. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                          

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2554 2553 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้าย   

   การรับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 74,735,818 34,668,913 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี   

   และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 17,198,932 15,429,136 

ค่าภาษีอากร 1,985,482 1,938,344 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,984,403 - 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 15,213,978 14,573,305 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 111,118,613 66,609,698 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหป้ระกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกนัภยั               

รถจักรยานยนต ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ. 2535 ("พระราชบญัญติัฯ ") 

โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีประกอบธุรกิจรับประกนัภยัรถตาม

พระราชบญัญติัฯ รวมทั้งส้ิน 65 บริษทั ซ่ึงรายการธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายค่า

สินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯจะจ่ายทดรองใหก้บัผูป้ระสบภยัแทนบริษทัประกนัภยัโดยบริษทั

ประกนัภยัทั้งหมดจะตอ้งส่งเ งินสมทบใหก้บับริษทัฯในอตัรา ร้อยละ 2.25 ของเบ้ียประกนัภยั

รถยนตป์ระเภทอ่ืนท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฯของแต่ละบริษทัและตอ้งจดัสรร

เงินเพื่อสาํรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนสองเท่าของค่าเฉล่ียการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

ท่ีบริษทัฯไดจ้่ายใหแ้ก่บริษทั ประกนัภยั เหล่านั้นเป็นเงิน สาํรอง จ่ายค่าสินไหมไวก้บับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบริษทัฯจะไดรั้บค่าธรรมเนียมในการจดัการสาํหรับการดาํเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ล่วงหนา้แก่บริษทัประกนัภยัเหล่านั้นกรณีละ 300 บาท 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 บริษทัประกนัภยัทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบใหก้บับริษทัฯในอตัราร้อย

ละ 12 .25 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฯตามประกาศ

กระทรวงการคลงั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายเงินสมทบเ พื่อเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทักลาง

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2553 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2554 2553 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

รายไดเ้งินสมทบรับ 260,223,153 51,034,735 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 5,351,400 3,437,500 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 

2553 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 76,323,496 65,169,426 

เงินสมทบคา้งรับสุทธิ 337,075,022 376,510,644 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณีสุทธิ 13,283,628 18,266,912 

เงินสาํรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทัประกนัภยัอ่ืน 21,547,799 17,111,100 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน 

โบนสั ค่าเบ้ียประชุม ค่าบาํเหน็จและ ผลประโยชน์ หลงัออกจากงาน ของกรรมการและผูบ้ริหาร

สาํคญัเป็นจาํนวนเงิน 3.46 ลา้นบาท และ 3.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

17.      ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 2554 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรก่อนภาษีเงินไดบ้วก

กลบัดว้ยสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและหกัดว้ย

เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมเป็นเงินได ้

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

 บริษทัฯดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคื อ ธุรกิจรับประกนัวนิาศภยั และดาํเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดง

ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้ 

19.      หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดว้างหลกัประกนัไวก้บันายทะเบียนตาม

พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินฝากธนาคาร 3,500,000 3,500,000 

 20. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินสํารองไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทั ฯไดว้าง หลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินสาํรอง

ประกนัภยักบันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 227,362,734 208,411,891 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและรถยนต ์อายขุองสัญญามี

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 12 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 

จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 15.86 

1 ถึง 5 ปี 38.92 

มากกวา่ 5 ปี 9.21 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และเงินคา้งรับจาก

บริษทัประกนัภยัอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการรับประกนัภยั ไม่มีสาระสาํคญั  เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของ

บริษทัฯ และบริษทัประกนัภยัอ่ืน กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัแ ละภูมิภาคต่างๆใน

ประเทศ และมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของเงินใหกู้ย้มืไม่มีสาระสาํคญัเน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาใหกู้ย้มื

แก่พนกังานของบริษทัฯ 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัสามารถจาํแนกตาม

ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ จาํแนกตาม

วนัท่ีท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 31 มีนาคม 2554 

 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                        

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย 

   

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 (บาท) (ร้อยละต่อปี) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,000,000 - - 116,214,564 32,733,957 178,948,521 0.75 – 2.25 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,608,756,064 527,335,123 20,827,270 - - 2,156,918,457 1.50 - 4.52 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 165,000,000 162,986,301 - - - 327,986,301 2.00 - 5.84 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,000,000 - - - - 5,000,000 5.39 

เงินฝากธนาคาร 823,615,760 90,000,000 - - - 913,615,760 0.75 - 3.00 

เงินให้กูย้มื 792,218 9,333,038 - - - 10,125,256 0.65 - 4.75 

รวม 2,633,164,042 789,654,462 20,827,270 116,214,564 32,733,957 3,592,594,295  

 
 31 ธนัวาคม 2553 

 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                        

หรือวนัครบกาํหนด 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 จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน

ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนด

จากราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

  บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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