
  
 
 
 
  
รายงานของผูสอบบญัชีรับอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด ซ่ึงประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลง สวน
ของเจาของและงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา            
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึง
รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ มูลท่ีขดัตอขอเท็จจรงิอันเปนสาระสําคญัของงบการเงินไม
วาจะเกดิจากการทุจรติหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว  ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคมุ  

 

 

 

 

 



 

 

 

ภายในท่ีเกีย่วของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ แตไมใชเ พ่ือวตัถุประสงคในการแสดงความเ ห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจดัทําขึ้นโดยผูบริหาร 
รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนีแ้สดงฐานะการเงิ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนนิงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จากรถ จํากัด โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

นงลักษณ พุมนอย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบีย น 4172 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากั ด 
กรุงเทพฯ: 25 มีนาคม 2556    

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด     
งบแสดงฐานะการเงิน 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555      

    (หนวย: บาท)  

  
หมายเหตุ 

 
 2555  

 
 2554  

 
สินทรัพย 

       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 6  
           142,950,064  

 
           336,020,783  

 
รายไดจากการลงทุนคางรับ 

   
              46,581,626  

 
              25,360,479  

 
เบี้ยประกันภัยคางรับ  7                85,083,836                 85,794,823   
สินทรัพยลงทุน 

       
   เงินลงทุนในหลักทรัพย        
      เงินลงทุนเพ่ือคา 

 8  
           543,966,936  

 
           123,085,241  

 
      เงินลงทุนเผือ่ขาย 

 
8 

 
           158,071,084  

 
           149,658,335  

 
      เงินลงทุนที่จะถอืจนครบกําหนด 

 8  
        6,006,619,465  

 
        4,635,604,007  

 
   เงินใหกูยืม 

 
9 

 
              12,409,764  

 
              10,211,475  

 
อุปกรณ  10                33,762,694                 35,638,840   
สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
11 

 
              10,146,670  

 
                6,225,213  

 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 

 
12 , 22 

 
              67,578,312  

 
              30,051,759  

 
เงินสมทบคางรับ 

 13 , 22  
           363,677,844  

 
           256,257,383  

 
สินทรัพยอื่น 

       
   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณ ี  22                22,326,013                 17,094,077   
   อื่น ๆ 

   
              45,238,468  

 
              19,677,781  

 
รวมสินทรัพย 

   
        7,538,412,776  

 
        5,730,680,196  

 

      

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

     
  
 

  
 
 
 
 
 
 



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด     
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555      

  
   

(หนวย: บาท) 
 

  หมายเหตุ  2555  2554  
หนี้สินและสวนของเจาของ        
หนี้สิน 

       
ภาษีเงินไดคางจาย 

   
244,368,949 

 
106,666,466 

 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย        
   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

 14  
3,049,471,159 

 
2,722,027,189 

 
   สํารองเบี้ยประกันภัย 

 
15 

 
1,901,701,543 

 
1,906,504,051 

 
ผลประโยชนพนักงานคางจาย  16  56,736,756  49,007,261  
หนี้สินอื่น 

       
   เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 

 
22 

 
39,926,265 

 
39,283,860 

 
   คาใชจายคางจาย 

   
171,885,315 

 
42,100,923 

 
   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม    69,283,582  60,632,596  
   อื่น ๆ 

   
77,507,139 

 
91,739,658 

 
รวมหนี้สิน 

   
5,610,880,708 

 
5,017,962,004 

 
สวนของเจาของ 

       
ทุนเรือนหุน        
   ทุนจดทะเบียน 

       
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

   
100,000,000 

 
100,000,000 

 
   ทุนทีอ่อกและชําระแลว 

       
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

   
100,000,000 

 
100,000,000 

 
กําไรสะสม 

   
1,822,427,780 

 
614,242,649 

 
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 

   
5,104,288 

 
(1,524,457) 

 
รวมสวนของเจาของ 

   
1,927,532,068 

 
712,718,192 

 
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 

   
7,538,412,776 

 
5,730,680,196 

 

      

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้  

 

     
  

       
 
  

กรรมการ 
     

  



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555     

    
(หนวย: บาท) 

 
  หมายเหตุ   2555    2554   

รายได        
เบี้ยประกันภัยทีถ่ือเปนรายไดสุทธ ิ 

 
17 

 
 3,704,833,604  

 
  3,199,182,761  

 
รายไดเงินสมทบ 

 
17, 22 

 
        1,150,377,293  

 
        1,005,802,098  

 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ  17, 22      5,241,600    15,329,450   
รวมรายได    

        4,860,452,497  
 

        4,220,314,309  
 

คาใชจาย 
       

การรับประกันภัย 
       

   คาสินไหมทดแทน        
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 

 17  
        2,778,820,700  

 
        3,163,248,239  

 
      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิน้สุดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 
17 

 
         (122,393,794) 

 
              18,000,400  

 
   คาจางและคาบําเหน็จ  17             115,579,202              108,786,521   
   คาใชจายในการรับประกันภัยอืน่ 

 17  
 57,170,490  

 
           146,341,095  

 
คาใชจายในการดําเนินงาน 

 
17, 18 

 
           795,915,515  

 
           374,429,467  

 
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 

   
        3,625,092,113  

 
        3,810,805,722  

 
กําไรจากการรับประกันภัย            1,235,360,384              409,508,587   
รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ

   
           219,934,858  

 
           121,372,146  

 
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

   
89,483,963  

 
              (5,436,316) 

 
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพ่ือคา 

   
25,109,716  

 
                4,120,812  

 
รายไดสํารองหนี้สูญรับคืน    1,630,356                        -   
รายไดอื่น 

   
6,792,428  

 
      12,908,607  

 
กําไรจากการดําเนินงาน 

   
        1,578,311,705  

 
           542,473,836  

 
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ 

       
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

   
10,056,058  

 
                9,488,324  

 
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 

   
9,556,062  

 
                8,054,704  

 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

   
     38,224,249  

 
              35,953,296  

 
กําไรกอนภาษีเงินได            1,520,475,336              488,977,512   
คาใชจายภาษีเงินได 

 20  
         (312,290,205) 

 
         (156,576,720) 

 
กําไรสําหรับป 

   
        1,208,185,131  

 
           332,400,792  

 

      

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

       



  
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)        
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555      

    
(หนวย: บาท) 

 

  
หมายเหตุ 

 
 2555  

 
 2554  

 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

   
   6,628,745  

 
(5,026,863) 

 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 

   
6,628,745  

 
(5,026,863) 

 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

   
        1,214,813,876  

 
           327,373,929  

 

        
กําไรตอหุน  21      
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  

       
กําไรสําหรับป 

   
120.82 

 
33.24 

 

      

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ         
สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555  

       

          
 (หนวย: บาท) 

      
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 

  

      
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน     

      
สวนเกิน (ต่ํากวา)      

ทุนจาก     

  ทุนเรือนหุนที่ออก    
การวัดมูลคาเงินลงทุน 

 รวมองคประกอบอื่น   

  และชําระแลว  กําไรสะสม  ในหลกัทรัพยเผ่ือขาย  ของสวนของเจาของ  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
 

100,000,000  
 

281,841,857  
 

    3,502,406  
 

3,502,406  
 

385,344,263  
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

 
        -  

 
332,400,792  

 
(5,026,863) 

 
(5,026,863) 

 
327,373,929  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

100,000,000  
 

614,242,649  
 

(1,524,457) 
 

(1,524,457) 
 

712,718,192  

           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

 
100,000,000  

 
614,242,649  

 
(1,524,457) 

 
(1,524,457) 

 
712,718,192  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  
 

    -  
 

1,208,185,131  
 

6,628,745  
 

6,628,745  
 

1,214,813,876  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

100,000,000  
 

1,822,427,780  
 

5,104,288  
 

5,104,288  
 

1,927,532,068  

          

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด     
งบกระแสเงินสด        
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555      

     (หนวย: บาท)   

     2555    2554   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

    
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง            3,823,135,876  

 
        3,579,153,198  

 
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 

   
      (2,377,462,425) 

 
      (2,020,449,592) 

 
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 

   
           (79,146,241) 

 
           (84,652,112) 

 
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 

   
         (115,579,202) 

 
         (108,786,521) 

 
เงินทดรองจาย (รับ) คาสินไหมทดแทน               (37,526,554)                35,117,667   
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

   
           (37,381,757) 

 
           (34,514,472) 

 
คาใชจายในการรับประกันภัยอืน่ 

   
           (57,170,490) 

 
         (146,341,095) 

 
รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ               290,890,523              114,562,671   
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 

   
                   642,405  

 
              22,172,760  

 
รายไดจากเงินสมทบรับ 

   
        1,042,956,832  

 
        1,126,055,359  

 
รายไดอื่น 

   
              12,034,029  

 
              28,238,057  

 
คาใชจายในการดําเนินงาน             (687,267,231)           (254,129,014)  
ภาษีเงินได 

   
         (174,587,721) 

 
         (116,925,874) 

 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  

   
        1,603,538,044  

 
        2,139,501,032  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

       
กระแสเงินสดไดมา        
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 

   
        3,629,142,998  

 
        6,792,532,145  

 
   เงินฝากสถาบันการเงิน 

   
        5,094,610,710  

 
        1,129,525,225  

 
   อุปกรณ                    2,421,000                   2,389,250   
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน  

   
        8,726,174,708  

 
        7,924,446,620  

 

      
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด     
งบกระแสเงินสด (ตอ)        
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555     

        
    (หนวย: บาท)  
    

 2555  
 

 2554  
 

กระแสเงินสดใชไป 
       

   เงินลงทุนในหลักทรัพย 
   

      (3,560,589,139) 
 

      (6,511,042,247) 
 

   เงินฝากสถาบันการเงิน          (6,933,973,052)        (3,250,000,523)  
   อุปกรณ 

   
           (20,024,925) 

 
           (17,367,206) 

 
   สินทรัพยไมมีตัวตน 

   
              (8,196,355) 

 
              (3,189,378) 

 
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน  

   
   (10,522,783,471) 

 
      (9,781,599,354) 

 
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน          (1,796,608,763)        (1,857,152,734)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ     

         (193,070,719) 
 

           282,348,298  
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 
   

           336,020,783  
 

              53,673,485  
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป (หมายเหตุ 6) 
   

           142,950,064  
 

           336,021,783  
 

        
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม        
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย 

       
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

   
                6,628,745  

 
              (5,026,863) 

 
 

 

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากดั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

1. ขอมูลทั่วไป 
 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี              

24 กุมภาพันธ 2541 ซ่ึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพ่ือดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการใหบริการในการรับคํารองขอการจายคาเสียหายใหแกผูปรสบภัยตามท่ีบริษัทประกันภัย
หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมอบหมาย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2542 บริษทัฯไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรใีหประกอบกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถจักรยานยนตตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

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

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 
 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 

จัดทําขึน้ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกนัภัยในประเทศไทยและอางอิงตามหลักเกณฑท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภัยลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยนี ้

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 



3. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี ใหมซ่ึงมีผลบังคับใช

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนนิงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกจิกรรมดําเนนิงาน 
 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได  

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกตางของ
มูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ฝายบริหารของบริษัทฯ
คาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช จะมีผลทําใหกําไรสะสมท่ียกมาตนป 2556 ของ
บริษัทฯมีจํานวนเพ่ิมขึ้นประมาณ 27.62 ลานบาท และองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของท่ียกมา
ตนป 2556 ลดลงจํานวน 1.02 ลานบาท 



นอกจากนี ้สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้ 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4.1  การรับรูรายได 

(ก) เบ้ียประกันภัยรับ 

เบ้ียประกันภัยรับถือเปนรายไดตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหักดวยมูลคา
ของกรมธรรมท่ียกเลิกและการสงคืนเบ้ียประกันภัยและปรับปรุงดวยสํารองเบ้ียประกนัภัยท่ี
ยังไมถือเปนรายได 

(ข) รายไดจากเงินสมทบรับ 

 เงินสมทบรับเปนเงินซ่ึงผูถือหุนของบริษัทฯซ่ึงเปนบริษัทประกันวินาศภัยจายสมทบใหแก
บริษัทฯตามสัดสวนของเ บ้ียประกันภัยรถยนตภาคบังคับท่ีผู ถือหุนไดรับจากกิจการรับ
ประกัน ภัยของ ผู ถือหุ นใ นแต ละรอ บสามเ ดือนท่ีผ านมา ตามพร ะราช บัญญัติคุ มครอ ง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ใน
อัตรารอยละ 2 ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป 

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



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

  รายไดจากเงินสมทบรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

(ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เงินปนผลรับ
ถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

(ง)  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีเกิดรายการ 

(จ)  ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม 

  ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนท่ีคางชําระ 

4.2 การรับรูคาใชจาย 
 (ก) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนซ่ึงแสดงตามมูลคาของคา
สินไหมและคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของและรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวด
กอนท่ีเกิดขึ้นในระหวางป 

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจะรับรูเม่ือไดรับแจงจากผู
เอาประกันตามจํานวนท่ีผู เอาประกันภัยแจง โดยการประมาณการของฝายบริหารมูลคา
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ 

 (ข) คาใชจายคาจางและบําเหน็จ 

 คาจางและบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูงซ่ึงถึงกําหนดจายค ืนภายในระยะเวลาไมเกิน  3 เดือน นับจากวันท่ีไดมาและไมม ีขอจํากัด
ในการเบิกใช 

4.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 



เบ้ียประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน
และตามสถานะปจจุบันของเบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

4.5 เงินลงทนุในหลกัทรัพย 
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม

ของหลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือ
คาเม่ือมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะขายในอนาคตอันใกล 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมท้ังท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึ งจํานวนท่ีตัดจําหนาย /รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบ้ีย
รับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภทท่ีจะถือจนครบกําหนดเม่ือบริษัทฯมีความตั้งใจแนวแนและมี
ความสามารถท่ีจะถือไวจนครบกําหนดไถถอน 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้
คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนหรือราคาท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคา
ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 

  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในสวนกําไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ
โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวา งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน  



4.6 อุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)         
คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังตอไปนี้ 

สวนปรับปรุงอาคารเชา -  5  ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน -  3 ป และ 5  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนนิงาน          
 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

 บริษัทฯตดัรายการอุปกรณออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจาํหนายสินทรัพย รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญช ี

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม              

(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจาํกัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชน             
3 ป  

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทฯ 



4.9 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีและคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 
 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี ไดแก คาสินไหมทดแทนซ่ึงบริษทัฯไดจายใหแกผูประสบภัย

แลว แตคูกรณีเปนฝายผิด ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถใชสิทธิเรียกรองจากบริษัทประกันภัยของคูกรณี
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัทฯได บริษัทฯจะบันทึกคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีเปนสินทรัพย
ใน งบการเงินเม่ือมีหลักฐานครบถวนถึงสิทธิการเรียกรองของบริษัทฯตอบริษัทประกันภัยอ่ืนและ            
บริษัทฯไดยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวตอบริษัทประกันภัยคูกรณเีรียบรอยแลว 

 บริษัทฯไดประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีโดยอาศัยการ
ประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากยอดคงเหลือท่ีคงคางอยู ณ วัน
ส้ินป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอยางอ่ืน
ประกอบการพิจารณา 

4.10 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
 คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนท่ีจะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึก

เม่ือไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนท่ีผูเอาประกันภัยแจงและโดย
การประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของ
กรมธรรมท่ีเกี่ยวของ  

 บริษัทฯไดตั้งสํารองเพ่ิมเติมสําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ
ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
โดยคํานวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยใน
อนาคตสําหรับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ท้ังจากรายการ
ความสูญเสียท่ีบริษัทฯไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงานสุทธิดวยคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับ
รูไปแลวในบัญชี  

4.11  สํารองเบี้ยประกันภัย 
 สํารองเบ้ียประกันภัยประกอบดวย สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได และสํารองความเส่ียง

ภัยท่ียังไมส้ินสุด 

(ก) สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

 บริษัทฯคํานวณเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได ซ่ึงคํานวณจากเบ้ียประกันภัย
รับโดยวิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบส่ี)  



(ข) สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 

สํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินท่ีบริษัทฯจัดสํารองไวเพ่ือชดใชคาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายท่ีเกี่ยวของท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยท่ียังมีผลบังคับ
อยู ซ่ึงคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯ ใชการประมาณการท่ีดีที่สุดของ        
คาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูล    
ในอดีต 

ทุกวันส้ินรอบระยะรายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเส่ียงภัยยังไมส้ินสุดกับ
สํารองเบ้ียประภันภัยท่ียังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดสูงกวา
สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได บริษัทฯจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความ
เส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดในงบการเงิน 

4.12 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น 
 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืนเปนเงินท่ีบริษัทฯเรียกเก็บลวงหนาจาก     

ผูถือหุนเพ่ือใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยแทนผูถือหุน ตามพระราชบัญญตัิ    
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใหผูถือหุนแตละรายจัดสรรเงินสํารองจายคาสินไหม
ทดแทนไวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯเรียกเก็บเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนจากผูถือหุนในจํานวนสองเทาของคาเฉล่ียการ
จายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯไดจายแทนใหแกผูถือหุน รายละเอียดจํานวนเงินท่ีตองจัดสรร
ปรากฏตามประกาศเรื่อง “จํานวนเงินท่ีบริษัทประกันภัยตองจัดสรรเพ่ือเปนเงินสํารองจายคา
สินไหมทดแทนประจําป พ.ศ. 2553” 

4.13 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชายานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ             

ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ีย
จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  

 จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 



4.14 การดอยคาของสินทรัพย 
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของเงินลงทุน อุปกรณหรือ

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังก ลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอย
คาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก
การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด อยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีท ี่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนได หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยค าท่ีรับรู ในงวดกอนก็ ตอเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประ มาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาตองไมสูงกวามูลคา ตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไ มเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยในงวดกอน ๆ  บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาด ทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโด ย
รับรูไปในสวนของกําไรหรือขาดท ุนทันที  

4.15 ผลประโยชนพนักงาน 
(ก) ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะบันทึกเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงาน
จายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบรษิัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 



โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน  

บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคดิ
ลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยไดทําการประเมินภาระ
ผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains 
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน 

หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบัน
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมไดรับรู และ
ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ียังไมไดรับรู 

4.16 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผล
ท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินจิและการประมาณการทาง
บัญชีท่ีสําคัญมีดังนี ้

  
 
 



 สัญญาเชา   

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี/เงินใหกูยืม/เบี้ยประกันภัยคางรับ 
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ เงินใหกูยืมและเบ้ียประกันภัยคางรับ ฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดย
คํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี้ ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน  

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน 
 บริษัทฯจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย เม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ี
จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตอง
ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายใน
อนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา
ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจาก
สินทรัพย รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
นั้นๆ 

 
 



 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม
ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและบริษัทฯ
ไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับ
รายงาน (Incurred but not reported claim - IBNR) ซ่ึงตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเปน
มาตรฐานสากล เชน วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  

 ขอสมมติหลักท่ีใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซ่ึงไดแก 
การเปล่ียนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ คา
สินไหมทดแทนเฉล่ีย จํานวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร
ประกันภัยนี ้จะทําการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตร
ประกันภัย (Actuary) ซ่ึงเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจ
ประกันภัยและความเขาใจในผลิตภณัฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห 

 อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธ
ท่ีเกิดขึ้นจริงได 

 ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดอนุโลมให
การคํานวณเงินสํารองความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not 
reported claim - IBNR) สามารถคํานวณและรับรองโดยผูบรหิารของบริษัทฯท่ีไดรับอนุญาตจาก 
คปภ. 

 สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด 
สํารองประกันภัยสําหรับความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
โดยใชประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายท่ีเกี่ยวของท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยูซ่ึงประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝาย
บริหาร ซ่ึงอางอิงจากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอมูลสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลด อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 

 



6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
                                                                                                                                                                         (หนวย: บาท) 

 2555 2554 
เงินสด 3,414,000 3,351,000 
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน 139,536,064 181,778,783 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือสิ้นกําหนดระยะเวลา 5,203,973,052 3,414,610,710 
รวม 5,346,923,116 3,599,740,493 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน - 50,000,000 
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา   
          ครบกําหนดเกินกวา  3 เดือนนับแตวันท่ีไดมา (5,170,000,000) (3,280,000,000) 
        เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช (33,973,052) (33,719,710) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 142,950,064 336,020,783 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหวาง               
รอยละ 1.49 ถึง 4.25 ตอป (2554: 0.50 ถึง 4.75 ตอป) 

7. เบี้ยประกันภัยคางรับ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภัยคางรับจําแนกอายุตามเงินตนท่ี

คางชําระนบัตั้งแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบ้ียประกันภัยแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: บาท) 

 2555 2554 
 จากตัวแทนและ  จากตัวแทนและ  

 
นายหนา

ประกันภัย รวม 
นายหนา

ประกันภัย รวม 
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 77,802,754 77,802,754 84,517,891 84,517,891 
คางรับไมเกิน 30 วัน 2,552,094 2,552,094 372,455 372,455 
คางรับเกินกวา 30 - 60 วัน 3,027,569 3,027,569 723,878 723,878 
คางรับเกินกวา 60 - 90 วัน 422,195 422,195 72,512 72,512 
คางรับเกินกวา 90 วัน - 1 ป 1,279,224 1,279,224 108,087 108,087 
รวมเบ้ียประกันภัยคางรับ  85,083,836 85,083,836 85,794,823 85,794,823 

สําหรับเบ้ียประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑการตดิตามหนี้
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบ้ียประกันภัย โดยหนี้ท่ีเกินกวากําหนดรับชําระ บริษัทฯได
ดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป 

 



8. เงินลงทุนในหลักทรัพย 
8.1 เงินลงทุนเพ่ือคา 

(หนวย: บาท) 
 2555 

 ราคาทุน 
กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน      
หุนทุน 420,878,699 32,807,225 (1,777,729) 451,908,195 5.99 
หนวยลงทุน 91,857,122 201,693 (74) 92,058,741 1.22 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา 512,735,821 33,008,918 (1,777,803) 543,966,936 7.21 
(หนวย: บาท) 

 2554 

 ราคาทุน 
กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง มูลคายติุธรรม 

รอยละของ               
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน      
หุนทุน 110,014,199 4,710,222 (639,294) 114,085,127 1.99 
หนวยลงทุน 9,000,000 155 (41) 9,000,114 0.16 

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

8.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 

(หนวย: บาท) 
 2555 

 ราคาทุน 
กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน      
หนวยลงทุน 152,966,796 7,678,966 (2,574,678) 158,071,084 2.10 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 152,966,796 7,678,966 (2,574,678) 158,071,084 2.10 
 

(หนวย: บาท) 
 2554 

 ราคาทุน 
กําไรท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียังไม
เกิดข้ึนจริง มูลคายุติธรรม 

รอยละของ               
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

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

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

 
 



8.3 เงินลงทนุที่จะถือจนครบกําหนด 
  (หนวย: บาท) 
 2555 2554 

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย 

รอยละของ               
เงินลงทุนตอ         
สินทรัพยรวม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย 

รอยละของ               
เงินลงทุนตอ              
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
พันธบัตรรัฐบาลไทย 583,308,561 7.74 904,767,626 15.79 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 102,444,305 1.36 164,731,131 2.87 
รวม 685,752,866 9.10 1,069,498,757 18.66 

หลักทรัพยเอกชน     

ต๋ัวแลกเงิน - - 60,000,000 1.05 

หุนกู 116,893,547 1.55 192,385,540 3.36 
รวม 116,893,547 1.55 252,385,540 4.41 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ 
กําหนดเกินกวา 3 เดือน 

    

เงินฝากธนาคารพาณิชย 5,203,973,052 69.03 3,313,719,710 57.82 
รวม 5,203,973,052 69.03 3,313,719,710 57.82 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 6,006,619,465 79.68 4,635,604,007 80.89 



8.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
 ครบกําหนด  ครบกําหนด  
 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ         

พันธบัตรรัฐบาลไทย 183,949,202 399,359,359 - 583,308,561 519,256,003 385,511,623 - 904,767,626 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 40,638,513 61,805,792 - 102,444,305 60,527,792 104,203,339 - 164,731,131 
รวม 224,587,715 461,165,151 - 685,752,866 579,783,795 489,714,962 - 1,069,498,757 

หลักทรัพยเอกชน         
ตั๋วแลกเงิน - - - - 60,000,000 - - 60,000,000 
หุนกู 76,005,327 40,888,220 - 116,893,547 65,209,697 127,175,843 - 192,385,540 
รวม 76,005,327 40,888,220 - 116,893,547 125,209,697 127,175,843 - 252,385,540 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กําหนดเกินกวา 3 เดือน         
เงินฝากธนาคารพาณิชย 3,688,973,052 1,515,000,000 - 5,203,973,052 2,893,719,710 420,000,000 - 3,313,719,710 
รวม 3,688,973,052 1,515,000,000 - 5,203,973,052 2,893,719,710 420,000,000 - 3,313,719,710 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจน                 
ครบกําหนด 3,989,566,094 2,017,053,371 - 6,006,619,465 3,598,713,202 1,036,890,805 - 4,635,604,007 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากธนาคารและพันธบัตรบางสวนไดนําไปวางไวกับนายทะเบียน
ตามท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 23 และ 24 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากธนาคารจํานวน 30.4 ลานบาท (2554: 30.1 ลานบาท) ไดถูก
นําไปวางไวกับธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีไดรับจากธนาคาร 

9. เงินใหกูยืม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับโดยจําแนกอาย ุตาม

เงินตนและดอกเบ้ียท่ีคางชําระแสดงไดดังนี ้
    (หนวย: บาท) 

 2555 2554 
 เงินตน ดอกเบ้ียคางรับ เงินตน ดอกเบ้ียคางรับ 
ระยะเวลาคางชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 12,409,764 - 10,211,475 - 
รวม 12,409,764 - 10,211,475 - 

เงินใหกูยืมแกพนักงานในโครงการสวัสดิการโดยกําหนดวงเงินกูยืมไมเกิน 100,000 บาท คิดอัตรา
ดอ ก เ บ้ี ย ค ง ท่ี  ณ  วัน ท่ี ไ ด รั บอ นุ มั ต ิโด ย อ า ง อิ ง ต า มอั ต รา ด อ ก เ บ้ี ยเ งิ น ฝ าก ป ร ะจํ า  1  ปข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 2 ตอป 



10. อุปกรณ 
(หนวย: บาท) 

 
สวนปรับปรุง               

อาคารเชา 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2554 28,979,541 139,784,356 11,465,161 180,229,058 
ซื้อเพิ่ม 2,099,735 10,241,583 - 12,341,318 
จําหนาย (14,123,721) (9,520,768) (2,021,357) (25,665,846) 
โอนระหวางป 1,109 (1,109) - - 
31 ธันวาคม 2554 16,956,664 140,504,062 9,443,804 166,904,530 
ซื้อเพิ่ม 715,660 12,842,611 3,860,000 17,418,271 
จําหนาย (14,168) (1,821,178) (862,700) (2,698,046) 
31 ธันวาคม 2555 17,658,156 151,525,495 12,441,104 181,624,755 
คาเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2554 24,131,281 104,645,933 5,114,768 133,891,982 
คาเสื่อมราคาสาํหรับป 2,411,561 18,069,325 1,834,931 22,315,817 
คาเสื่อมราคาสาํหรับสวนท่ีจําหนาย (14,121,830) (9,305,063) (1,515,216) (24,942,109) 
คาเสื่อมราคาสาํหรับสวนท่ี              

โอนระหวางป (57) 57 - - 
31 ธันวาคม 2554 12,420,955 113,410,252 5,434,483 131,265,690 
คาเสื่อมราคาสาํหรับป 1,867,127 15,439,300 1,657,333 18,963,760 
คาเสื่อมราคาสาํหรับสวนท่ีจําหนาย (12,055) (1,759,717) (595,617) (2,367,389) 
31 ธันวาคม 2555 14,276,027 127,089,835 6,496,199 147,862,061 
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2554 4,535,709 27,093,810 4,009,321 35,638,840 

31 ธันวาคม 2555 3,382,129 24,435,660 5,944,905 33,762,694 
คาเส่ือมราคาสําหรับป     
2554    22,315,817 

2555    18,963,760 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 113.5 ลานบาท 
(2554: 80.6 ลานบาท) 



11. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: บาท) 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2554 17,813,450 
ซ้ือเพ่ิม 3,189,378 
31 ธันวาคม 2554 21,002,828 
ซ้ือเพ่ิม 8,196,355 
31 ธันวาคม 2555 29,199,183 
คาตัดจําหนายสะสม  
1 มกราคม 2554 10,317,162 
คาตัดจําหนาย 4,460,453 
31 ธันวาคม 2554 14,777,615 
คาตัดจําหนาย 4,274,898 
31 ธันวาคม 2555 19,052,513 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี  
31 ธันวาคม 2554 6,225,213 
31 ธันวาคม 2555 10,146,670 

12. เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
ระยะเวลาคางชําระ 2555 2554 
คางรับไมเกนิระยะเวลา 30 วัน 67,578,312 30,051,759 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 4,469,422 5,445,529 
รวม 72,047,734 35,497,288 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,469,422) (5,445,529) 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ 67,578,312 30,051,759 

 



13.  เงินสมทบคางรับ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินสมทบคางรับสามารถแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี ้

(หนวย: บาท) 
ระยะเวลาคางชําระ 2555 2554 
คางรับไมเกนิระยะเวลา 90 วัน 358,197,348 248,513,355 
คางรับเกินระยะเวลา 90 วัน 5,480,496 6,295,012 
คางรับเกินระยะเวลา 1 ป 11,409,652 12,858,668 
รวม 375,087,496 267,667,035 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (11,409,652) (11,409,652) 
เงินสมทบคางรับ - สุทธิ 363,677,844 256,257,383 

14. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
 (หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ยอดคงเหลือตนป 2,722,027,189 1,665,053,488 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายใน   
   การจัดการคาสินไหมทดแทน   
   ท่ีเกิดขึน้ระหวางป 4,308,238,180 3,843,415,712 
การเปล่ียนแปลงคาสินไหมทดแทน   
   และคาใชจายในการจดัการคาสินไหม   
   ทดแทนของปอุบัติเหตุปกอน (1,435,678,581) (604,119,846) 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย   
   ในการจัดการคาสินไหม   
   ทดแทนจายระหวางป (2,545,115,629) (2,182,322,165) 
ยอดคงเหลือปลายป 3,049,471,159 2,722,027,189 

 



15. สํารองเบี้ยประกันภัย 
15.1  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

                     (หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ยอดคงเหลือตนป 1,765,281,529 1,369,134,688 
เบ้ียประกันภัยรับสําหรับป 3,822,424,890 3,595,329,602 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดในปนี ้ (3,704,833,604) (3,199,182,761) 
ยอดคงเหลือปลายป 1,882,872,815 1,765,281,529 

15.2  สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด 
                     (หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ยอดคงเหลือตนป 1,906,504,051 1,492,356,810 
ประมาณการคาสินไหมท่ีจะเกิดขึ้นในปนี ้ 3,699,619,376 3,625,531,202 
ความเส่ียงภัยท่ีหมดส้ินไปแลวในปนี ้ (3,704,421,884) (3,211,383,961) 
ยอดคงเหลือปลายป 1,901,701,543 1,906,504,051 

16.  ผลประโยชนพนักงานคางจาย 
 (หนวย: บาท) 

 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 328,142 298,957 
ผลประโยชนระยะยาว 56,408,614 48,708,304 
ผลประโยชนพนกังานคางจาย 56,736,756 49,007,261 



การเปล่ียนแปลงของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันสํารองเกษียณอายพุนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 แสดงดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตนป 48,708,304 41,760,587 
ตนทุนบรกิารปปจจุบัน 6,227,006 5,319,054 
ตนทุนดอกเบ้ีย 1,891,824 1,628,663 
ผลประโยชนพนกังานท่ีจายในระหวางป (418,520) - 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันปลายป 56,408,614 48,708,304 

คาใชจายสํารองเกษียณอายุของพนักงานท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี     
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

 ((หนวยหนวย::  บาทบาท))  
 25552555  22555544  

ตนทุนบริการปปจจุบัน 6,227,006 5,319,054 
ตนทุนดอกเบ้ีย 1,891,824 1,628,663 
คาใชจายเงินสํารองเกษียณอายุพนักงานสุทธิ 8,118,830 6,947,717 
จํานวนภาระผูกพันปกอนท่ีรับรู   
   ในงบกําไรขาดทุนปปจจุบัน - 41,760,587 
รวมคาใชจายเงินสํารองเกษียณอายุ   
   พนักงานท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 8,118,830 48,708,304 

ขอสมมติหลักท่ีใชในการคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน มีดังนี ้ 

 2555 2554 
อัตราคิดลด 3.9% 3.9% 
อัตราการเพ่ิมของเงินเดือนในอนาคต 6% - 10% 6% - 10% 
อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังาน 0% - 10% 0% - 10% 



 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดง
ไดดังนี ้

(หนวย: บาท) 

  
ภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน 
ป 2555  56,408,614 
ป 2554  48,708,304 
ป 2553  41,760,587 

17. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย 
 ขอมูลตามการรับประกันภัยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถแยกตาม

ประเภทการรับประกันภัยไดดังนี ้
(หนวย: บาท) 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
2555 2554 

 
ประกันภัยรถ รวม ประกันภัยรถ รวม 

รายไดจากการรับประกันภัย     
เบ้ียประกันภัยรับ 3,822,424,889 3,822,424,889 3,595,329,602 3,595,329,602 
หัก: สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได (117,591,285) (117,591,285) (396,146,841) (396,146,841) 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 3,704,833,604 3,704,833,604 3,199,182,761 3,199,182,761 
รายไดเงินสมทบ 1,150,377,293 1,150,377,293 1,005,802,098 1,005,802,098 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 5,241,600 5,241,600 15,329,450 15,329,450 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 4,860,452,497 4,860,452,497 4,220,314,309 4,220,314,309 
คาใชจายในการรับประกันภัย   
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ                               

คาสินไหมทดแทน 2,778,820,700 2,778,820,700 3,163,248,239 3,163,248,239 
สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (122,393,794) (122,393,794) 18,000,400 18,000,400 
คาจางและคาบําเหน็จ 115,579,202 115,579,202 108,786,521 108,786,521 
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 57,170,490 57,170,490 146,341,095 146,341,095 
คาใชจายดําเนินงาน 795,915,515 795,915,515 374,429,467 374,429,467 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 3,625,092,113 3,625,092,113 3,810,805,722 3,810,805,722 

 



18. คาใชจายในการดําเนินงาน 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
คาใชจายพนกังานท่ีไมใชคาใชจายการรับประกนัภัยและ

การจัดการคาสินไหมทดแทน 219,159,598 214,417,979 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณท่ีไมใช

คาใชจายการรับประกันภัย 82,457,009 71,856,800 
คาภาษีอากร 2,736,217 2,446,279 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 654,249 2,743,373 
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 490,908,442 82,965,036 
รวมคาใชจายในการดําเนนิงาน 795,915,515 374,429,467 

19. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
 (หนวย: บาท) 

 2555 2554 
เงินเดือนและคาแรง 170,061,816 139,109,386 
เงินประกันสังคม 3,846,463 4,891,232 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 9,926,133 7,741,779 
ผลประโยชนอ่ืนๆ 66,765,583 99,416,024 
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนกังาน 250,599,995 251,158,421 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา   
รอยละ 5 - 8 ของเงินเดือนตามอายุงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหวางป 2555 บริษัทฯจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 9.9 ลานบาท (2554: 7.7 
ลานบาท) 

20. คาใชจายภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 23(2554: 

รอยละ 30) สําหรับกําไรของบริษัทฯและบวกกลับดวยรายการสํารองและคาใชจายตาง ๆ ท่ีไม
อนุญาตใหถือเปนรายจายทางภาษีและหักดวยเงินปนผลท่ีไดรับยกเวนไมตองนําไปรวมเปนเงินได 



21. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯดวย

จํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

22.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวนิาศภัยเฉพาะการประกันภัย               

รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัตคิุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติฯ”) 
โดยผูถือหุนของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยท่ีประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตาม
พระราชบัญญัติฯ รวมท้ังส้ิน 64 บริษัทซ่ึงรายการธุรกิจสวนใหญประกอบดวย เงินทดรองจายคา
สินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯจะจ ายทดรองใ หกับผูประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยโดยบริษัท
ประกันภัยท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบรษิัทฯในอัตรารอยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนต
ประเภทอ่ืนท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯของแตละบริษัทและตองจัดสรรเงินเพ่ือ
สํารองจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนสองเทาของคาเฉล่ียการจายเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัท
ฯไดจายใหแกบริษัทประกันภัยเหลานั้นเปนเงินสํารองจายคาสินไหมไวกับบริษัทฯ นอกจากนีบ้รษิทั
ฯจะไดรับคาธรรมเนียมในการจัดการสําหรับการดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนลวงหนาแก
บริษัทประกันภัยเหลานั้นกรณีละ 300 บาท 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 บริษัทประกันภัยท้ังหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯในอัตรารอย
ละ 12.25 ของเ บ้ียประกันภัย ท่ีไดรับจากผู เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯตามประก าศ
กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการจายเงินสมทบเพ่ือเป นคาใชจายของบริษัท  กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ณ วันท่ี 26 เมษายน 2553 

รายการระหวางกนัท่ีมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 

รายการธุรกิจกบับริษัทที่เกี่ยวของกัน  
 (เกีย่วของกนัโดยเปนผูถือหุนของบริษัท) 
รายไดเงินสมทบ 1,150,377,293 1,005,802,098 
รายไดคาธรรมเนยีมการจัดการ 5,241,600 15,239,450 
คาบริการขอมูลกรมธรรม 407,299,430 - 



ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจก ารท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียด
ดังนี ้

 (หนวย: บาท) 
 2555 2554 

รายการธุรกิจกบับริษัทที่เกี่ยวของกัน  
 (เกีย่วของกนัโดยเปนผูถือหุนของบริษัท) 
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสุทธิ 67,578,312 30,051,759 
เงินสมทบคางรับสุทธิ 363,677,844 256,257,383 
คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีสุทธิ 22,326,013 17,094,077 
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกนัภัยอ่ืน 39,926,265 39,283,860 
คาบริการขอมูลกรมธรรมคางจาย(1) 114,358,660 - 
(1) แสดงรวมอยูในรายการ “คาใชจายคางจาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ 
ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ี
ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 658,000 708,000 
ผลประโยชนระยะยาว - - 
รวม 658,000 708,000 

23. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี ้
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินฝากธนาคารพาณิชย 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 



24. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงนิสํารองวางไวกับนายทะเบียน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสํารองประกันภัยกับนาย

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้ 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 490,000,000 493,662,887 375,000,000 375,289,272 
รวม 490,000,000 493,662,887 375,000,000 375,289,272 

25. เงินสมทบกองทนุประกันวินาศภัย 
(หนวย: บาท) 

 2555 2554 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป 14,615,757 6,561,053 
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหวางป 9,556,062 8,054,704 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป 24,171,819 14,615,757 

26. ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินงาน 
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและรถยนต อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 12 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได ดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 2555 2554 

ภายใน 1 ป 18.1 19.5 
เกินกวา 1 ป แตไมเกนิ 5 ป 26.2 34.4 
มากกวา 5 ป 6.9 6.4 

27. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกันวนิาศภัยและดําเนินธุรกิจในสวน

งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบ
การเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 



28. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของงบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เบ้ียประกันภัยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม บริษัทฯมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ  
 ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยคางรับและเงินคางรับจาก

บริษัทประกันภัยอ่ืนซ่ึงเกี่ยวกับการรับประกันภัยไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากผูเอาประกันภัยของ
บริษัทฯและบริษัทประกันภัยอ่ืนกระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตางๆใน
ประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตวัของเงินใหกูยืมไมมีสาระสําคัญเนื่องจากบริษัทฯพิจารณาใหกูยืม
แกพนักงานของบริษัทฯ 

 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบีย้  
  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน

หลักทรัพยและเงินใหกูยืม  

สินทรัพยทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยทาง
การเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจําแนกตามวันท่ีท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียใหม (แลวแตวันใดจะถึงกอน) ไดดังนี ้

(หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 
อัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว ไมมีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย
(รอยละตอป) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 87,208,444 55,741,620 142,950,064 2.12 - 4.25 
เงินลงทุนในหลักทรพัย        

หลักทรพัยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 224,587,715 461,165,151 - - - 685,752,866 2.53 - 5.40 

หลักทรพัยภาคเอกชน 76,005,327 40,888,220 - - - 116,893,547 2.73 - 7.40 
เงินฝากธนาคารพาณิชย 3,688,973,052 1,515,000,000 - - - 5,203,973,052 1.49 - 4.25 

เงินใหกูยืม 640,239 11,769,525 - - - 12,409,764 0.65 - 4.75 
รวม 3,990,206,333 2,028,822,896 - 87,208,444 55,741,620 6,161,979,293  

 



(หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 
อัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว ไมมีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย
(รอยละตอป) 

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

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

หลักทรพัยภาคเอกชน 125,209,697 127,175,843 - - - 252,385,540 3.20-4.54 
เงินฝากธนาคารพาณิชย 2,893,719,710 420,000,000 - - - 3,313,719,710 1.80-4.30 

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

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

28.2 มูลคายุตธิรรม 
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกนั  

  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนด
จากราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

  บริษัทฯมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี ้

  เงินลงทุนในหลักทรัพย 
  ตราสารทุนและตราสารหนี้ ในความตองการของตลาด มูลคายุต ิธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันใน ตลาด 

  เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือนอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือ
ตามราคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สวนท่ีเกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแส 
เงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ 

  เงินใหกูยืม 
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมท่ีใชอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว และไมมีสาระสําคัญถือตามมูลคาตาม
บัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

29. การบริหารจัดการทนุ 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสม 
การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตามความเส่ียง
ใหเปนไปตามขอกําหนดของ คปภ. 

30. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 


