
 
 

 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 



 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุล ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2553 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ของบริษทั กลาง

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของ

ขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ

ปฏิบติังานสอบทาน เพือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรของกิจการ 

และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชีแต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตาม

รายงานลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2553 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบ

การเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใด

ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 พฤษภาคม 2553 



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

   พันธบัตร 265,055             193,440             

   ตั�วเงินคลัง 529,780             254,062             

   ตั�วเงิน 140,000             80,000               

   หุ้นกู้ 101,091             111,139             

   หน่วยลงทุน 182,660             195,746             

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2 1,218,586          834,387             

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 12,229               12,467               

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 3 546,204             599,193             

อุปกรณ์ - สุทธิ 4 39,285               40,426               

เบี�ยประกันภัยค้างรับ 5 84,843               51,571               

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 7,525                 8,066                 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 6, 7 194,474             124,762             

สินทรัพย์อื�น

   เงินสมทบค้างรับ - สุทธิ 6, 8 53,401               56,191               

   ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณี 8,209                 5,317                 

   ลูกหนี�อื�น 20,590               -                        

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 6,840                 6,317                 

   เงินมัดจํา 5,736                 5,661                 

   อื�น ๆ 10,471               12,978               

รวมสินทรัพย์ 2,208,393          1,757,336          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สิน

เงินสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้ 881,805             575,424             

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 782,307             654,186             

เงินสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื�น 6 120,843             101,208             

หนี�สินอื�น

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 72,485               24,015               

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,898               32,006               

   เงินคํ�าประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม์ 44,148               23,980               

   อื�น ๆ 39,424               46,866               

รวมหนี�สิน 1,968,910          1,457,685          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

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

ผลกําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 2 2,036                 1,341                 

กําไรสะสม 137,447             198,310             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 239,483             299,651             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,208,393          1,757,336          

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั�งสิ�น

ภาระผูกพัน 13 46,305 47,614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2553 2552

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 628,147              267,504              

เงินสํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ�มขึ�นจากงวดก่อน (306,381)             (27,970)               

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้ 321,766              239,534              

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหว่างงวด 284,981              183,504              

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 15,236                12,355                

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 17,990                8,013                  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น 13,409                8,128                  

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 331,616              212,000              

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (9,850)                 27,534                

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 8,928                  10,425                

กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 168                     421                     

รายได้อื�น

รายได้เงินสมทบรับ 2 51,035                58,000                

อื�น ๆ 2 4,105                  9,869                  

รวมรายได้อื�น 55,140                67,869                

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 34,669                35,907                

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 15,429                13,735                

ค่าภาษีอากร 1,938                  1,699                  

ค่าตอบแทนกรรมการ 184                     183                     

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 6,402                  4,368                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื�น 7,988                  6,559                  

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 66,610                62,451                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (12,224)               43,798                

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 (48,639)               (11,405)               

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (60,863)               32,393                

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (6.09)                   3.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

2553 2552

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 594,875              263,939              

เงินรับจากค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีรอจัดสรรคืนแก่บริษัทสมาชิกฯ -                          15,020                

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (156,860)             (174,280)             

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ -                          (252)                    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรง (15,236)               (12,355)               

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (17,990)               (8,013)                 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน (69,712)               6,800                  

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ (13,979)               (2,955)                 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น (4,361)                 (4,386)                 

เงินสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื�น 19,635                (24,919)               

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 11,437                11,880                

รายได้จากเงินสมทบรับ 53,825                52,702                

รายได้อื�น 4,023                  9,438                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (42,466)               (42,135)               

ภาษีเงินได้ (168)                    (225)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 363,023              90,259                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

2553 2552

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 871,609              556,024              

   อุปกรณ์ 145                     1,102                  

   เงินฝากประจําที�มีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 173,613              193,610              

เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,045,367           750,736              

กระแสเงินสดใช้ไป

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,279,355)          (604,011)             

   อุปกรณ์ (6,961)                 (9,715)                 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,450)                 (1,171)                 

   เงินฝากประจําที�มีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน (163,614)             (223,613)             

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,451,380)          (838,510)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (406,013)             (87,774)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (42,990)               2,485                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 95,580                75,718                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด (หมายเหตุ 10) 52,590                78,203                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 695                     (2,271)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน

ทุนเรือนหุ้นที�ออก จากการเปลี�ยนแปลง

และชําระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน กําไรสะสม รวม

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

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย

   ผลขาดทุนที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        (2,506)               -                        (2,506)               

   ส่วนที�โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื�องจากการขาย -                        235                   -                        235                   

รวมค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        (2,271)               -                        (2,271)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        32,393              32,393              

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั�งสิ�นที�รับรู้สําหรับงวด -                        (2,271)               32,393              30,122              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2552 100,000            (7,365)               142,209            234,844            

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

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย

   ผลกําไรที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        723                   -                        723                   

   ส่วนที�โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื�องจากการขาย -                        (28)                    -                        (28)                    

รวมรายได้ที�รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                        695                   -                        695                   

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด -                        -                        (60,863)             (60,863)             

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั�งสิ�นที�รับรู้สําหรับงวด -                        695                   (60,863)             (60,168)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2553 100,000            2,036                137,447            239,483            

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

|บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั (“บริษทัฯ ”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี          

24 กุมภาพนัธ์  2541 ซ่ึงปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุ้ มครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  เพื่อดาํเนินธุรกิจ

เก่ียวกบัการใหบ้ริการในการรับคาํร้องขอการจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่ผูป้ระสบ ภยัตามท่ีบริษทัประกนัภยั

หรือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัมอบหมาย เม่ือวนัท่ี  2 มีนาคม 2542 บริษทัฯไดรั้บอนุมติั

จากคณะรัฐมนตรีใหป้ระกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกนัภยัรถจกัรยานยนตต์าม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

  ทีอ่ยู่ ของ บริษทัฯต ามท่ีจดทะเ บียนอยู่ ท่ี 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก              

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจ ากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่  ๆ 

เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ีเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  

1.3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

2. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 ราคาทุน/ราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

                          

ราคายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

                          

ราคายติุธรรม 

หลกัทรัพย์เพื่อค้า     

   ตราสารทุน - หน่วยลงทุน 34,008 34,023 47,000 47,005 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     

      มลูค่าหลกัทรัพย ์ 16 - 5 - 

รวมหลกัทรัพย์เพือ่ค้า 34,024 34,023 47,005 47,005 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

   ตราสารทุน - หน่วยลงทุน 146,600 148,636 147,400 148,741 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     

     มลูค่าหลกัทรัพย ์ 2,036 - 1,341 - 

รวมหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 148,636 148,636 148,741 148,741 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือไว้จนครบกาํหนด       

   พนัธบตัร 265,055  193,440  

   ตัว๋เงินคลงั 529,780  254,062  

   ตัว๋เงิน 140,000  80,000  

   หุน้กู ้ 101,091  111,139  

รวมตราสารหนี้ท่ีจะถือไว้จนครบกาํหนด 1,035,926  638,641  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,218,586  834,387  

เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 มีระยะเวลาครบกาํหนดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ครบกาํหนดภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือไว้จนครบกาํหนด     

   พนัธบตัร 50,548 193,545 20,962 265,055 

   ตัว๋เงินคลงั 388,919 140,861 - 529,780 

   ตัว๋เงิน 140,000 - - 140,000 

   หุน้กู ้ 30,000 50,031 21,060 101,091 

รวม 609,467 384,437 42,022 1,035,926 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดว้างพนัธบตัรจาํนวน 85.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: ไม่มี) ไว้

เป็นเงินสาํรองประกนัภยักบันายทะเบียนสาํนกังานคณะกรรมการ กาํกบัและส่งเสริมประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

3. เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

เงินสด 2,597 2,357 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 18,449 17,920 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 31,544 15,303 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลา 493,614 563,613 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 546,204 599,193 

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

ถูกนาํ ไปวางไวก้บันายทะเบียน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัเพือ่เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

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

ไดถู้กนาํไปวางไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

4. อุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 40,426 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,698 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (75) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,764) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 39,285 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

5. เบีย้ประกนัภยัค้างรับ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 สามารถแยกตามอายหุน้ีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 84,843 51,571 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหป้ระกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกนัภยั               

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

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีประกอบธุร กิจรับประกนัภยัรถตาม

พระราชบญัญติัฯ  รวมทั้งส้ิน 64 บริษทั ซ่ึงรายการธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายค่า

สินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯจะจ่ายทดรองใหก้บัผูป้ระสบภยัแทนบริษทัประกนัภยัโดยบริษทัประกนัภยั

ทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบใหก้บับริษทัฯในอตัราร้อยละ 2.25 ของเบ้ียประกนัภยัรถยนตป์ระเภทอ่ืน

ท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฯของแต่ละบริษทัและตอ้งจดัสรรเงินเพื่อสาํรองจ่ายค่า

สินไหมทดแทนเป็นจาํนวนสองเท่าของค่าเฉล่ียการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯไดจ่้ายใหแ้ก่

บริษทัประกนัภยัเหล่านั้นเป็นเงินสาํรองจ่ายค่าสินไหมไ วก้บับริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯจะไดรั้บ

ค่าธรรมเนียมในการจดัการสาํหรับการดาํเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่วงหนา้แก่บริษทัประกนัภยั

เหล่านั้นกรณีละ 300 บาท 

รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2553 2552 

รายการธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั   

รายไดเ้งินสมทบรับ 51,035 58,000 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 3,438 8,659 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบดุล 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

7. เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน สามารถแยกตาม

อายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 30 วนั 172,715 105,390 

คา้งรับเกินระยะเวลา 30 วนั 14,611 13,794 

คา้งรับเกินระยะเวลา 60 วนั 7,148 5,578 

คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 56,913 56,913 

รวม 251,387 181,675 

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

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 194,474 124,762 

8.  เงินสมทบค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินสมทบคา้งรับสามารถแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ระยะเวลาค้างชําระ 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 51,000 54,319 

คา้งรับเกินระยะเวลา 90 วนั 1,803 1,872 

คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 21,218 20,620 

รวม 74,021 76,811 

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

เงินสมทบคา้งรับ - สุทธิ 53,401 56,191 

9. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 คาํนวณข้ึนในอตัรา

ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อ

เป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

10. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2553 และ 2552 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแส       

เงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 

2553 

31 มีนาคม 

2552 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 546,204 661,816 

หกั:  เงินฝากธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน  

      และท่ีนาํไปคํ้าประกนั (493,614) (583,613) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,590 78,203 

11. เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนในกรณทีีม่คีวามเสียหายเกดิขึน้แล้วแต่ยงัไม่มกีารรายงา นให้บริษัท

ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ือง “การจดัสรรเงินสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ตกเป็นรายไดข้องบริษทัและเงินสาํรองสาํหรับค่าสินไ หมทดแทนของบริษทัประกนัวนิาศภยั ”   

บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเพิ่มเ ติมสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทั ฯ

ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ในอตัราร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ

ยอ้นหลงัสิบสองเดือน อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป บริษทัประกนัภยัตอ้ง

จดัสรรเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้

บริษทัทราบ (IBNR) ในจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งจาํนวนเงินสาํรองค่าสินไหมท่ีคาํนวณโดยวธีิการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยัและวธีิร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิยอ้นหลงัสิบสองเดือน ต่อมา

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) ไดอ้อก “แนวทาง

ปฏิบติัในการคาํนวณเงินสาํรองสาํหรับค่าสินไหมทดแทนรายเดือน ” อนุญาตผอ่นผนัใหบ้ริษทั

ประกนัภยัท่ียงัไม่สามารถจดัใหมี้การคาํนวณเงินสาํรองค่าสินไหมท่ีคาํนวณโดยวธีิการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ร ายงานจาํนวน IBNR ท่ีคาํนวณไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยั

รับสุทธิยอ้นหลงัสิบสองเดือนสาํหรับเดือนมกราคม -  เดือนเมษายน 2552 ดงันั้น งบการเงินสาํหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 ของบริษทัฯยงัคงบนัทึกเงินสาํรองค่าสินไหมท่ีคาํนวณ

โดยวธีิการร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิยอ้นหลงัสิบสองเดือน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

 ตาม “แนวทางปฏิบติัในการคาํนวณเงินสาํรองสาํหรับค่าสินไหมทดแทนรายเดือน ” ท่ีออกโดย คปภ. 

ใหบ้ริษทัฯคาํนวณและรายงานเงินสาํรองสาํหรับค่าสินไหมทดแทนกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนแลว้  

แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  (IBNR) แต่ละรอบเดือนโดยใหน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัพิจารณาใชว้ธีิการ

ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเหมาะสม  หรือใหบ้ริษทั ฯประมาณจาํนวน  IBNR ดว้ยวธีิการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยอาจอา้งอิงจากสูตรการประมาณท่ีอยูใ่นแนวทางปฏิบติัฯน้ี  ในระหวา่ง   

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 บริษทัฯเลือกท่ีจะคาํนวณเ งินสาํรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงานตามแนวทางปฏิบติัฯดงักล่าว 

12. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกนัวนิาศภยัและดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงิน

จึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

13. ภาระผูกพนั 

บริษทั ฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและรถยนต ์อายขุองสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 12 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553  บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญั ญาเช่า

ดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

จ่ายชาํระภายใน 

ภายใน 1 ปี 

ลา้นบาท 
10.7 

1 ถึง 5 ปี 23.3 
มากกวา่ 5 ปี 12.3 

รวม 46.3 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

จ่ายชาํระภายใน 

ภายใน 1 ปี 

ลา้นบาท 
11.5 

1 ถึง 5 ปี 19.7 

มากกวา่ 5 ปี 16.4 

รวม 47.6 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และเงินคา้งรับ จากบริษทั

ประกนัภยัอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการรับประกนัภยั ไม่มีสาระสาํคญั  เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯ และ

บริษทัประกนัภยัอ่ืน กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาค ต่างๆในประเทศ และมูลค่า

สูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ี

แสดงไวใ้นงบดุล 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของเงินใหกู้ย้มืไม่มีสาระสาํคญัเน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาใหกู้ย้มืแก่

พนกังานของบริษทัฯ 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  

 บริษทัฯมีความเส่ียง จากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเ งิน เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์มีดอกเบ้ียและเงินใหกู้ย้มื 

 ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2553  สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา   

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 493,614 - - 31,544 18,449 543,607 0.25 - 4.25 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

   พนัธบตัร 50,548 193,545 20,962 - - 265,055 3.875 - 5.96 

   ตัว๋เงินคลงั 388,919 140,861 - - - 529,780 1.05 - 4.75 

   ตัว๋เงิน 140,000 - - - - 140,000 1.125 - 1.50 

   หุน้กู ้ 30,000 50,031 21,060 - - 101,091 3.00 - 7.40 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 12,229 - 12,229 เงินฝากประจาํ 

       บวกร้อยละ 2 

รวม 1,103,081 384,437 42,022 43,773 18,449 1,591,762  

 มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน

ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

 วธีิการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจาก

ราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 

 เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุน้กู ้ ตัว๋เงินคลงั และตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดเหลือ        

นอ้ยกวา่ 90 วนั มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีแสดงในงบดุล ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวธีิการหา

ส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุัญญาคงเหลือ 

 เงินให้กู้ยมืแก่พนักงาน 

 มลูค่ายติุธรรม ของเงินใหกู้ย้มืท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและความเส่ียงของการใหสิ้นเช่ือไม่มี

สาระสาํคญัถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบดุล 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บ อนุมติัใหอ้อกโดย คณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2553 
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