
 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2557 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั และบริษทัย่อย               
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั                    
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 เมษายน 2558 
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 138,576,294      137,435,973      154,554,833      
รายไดจากการลงทุนคางรับ 67,911,110        67,911,110        78,858,216        
เบี้ยประกันภัยคางรับ 7 72,713,072        72,713,072        70,792,320        
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 8
      เงินลงทุนเพื่อคา 665,102,894      665,102,894      331,792,424      
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 108,484,714      108,484,714      131,349,632      
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 9,179,588,820   9,179,588,820   7,900,963,817   
   เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                         10,423,733        -                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

   เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                         10,423,733        -                         
   เงินใหกูยืม 10 17,174,149        17,174,149        15,875,303        
ที่ดินและอุปกรณสุทธิ 11 312,221,434      309,666,930      45,822,099        
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 12 15,854,984        15,777,152        17,980,824        
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสุทธิ 13, 24 17,048,999        17,048,999        36,647,014        
เงินสมทบคางรับสุทธิ 14, 24 381,454,276      381,454,276      394,962,033      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 95,373,131        94,641,867        80,039,511        
สินทรัพยอ่ืน
   คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีสุทธิ 24 33,506,516        33,506,516        32,362,254        
   อ่ืน ๆ 56,595,280        46,548,476        34,613,345        
รวมสินทรัพย 11,161,605,673 11,157,478,681 9,326,613,625   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หน้ีสินและสวนของเจาของ
หน้ีสิน
ภาษีเงินไดคางจาย 410,918,486      410,918,486      187,507,128      
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
   สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 16 3,153,113,634   3,153,113,634   3,700,661,794   
   สํารองเบี้ยประกันภัย 17 1,902,186,513   1,902,186,513   1,852,626,801   
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 18 80,521,017        79,385,259        64,422,925        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 78,119,661        78,119,661        62,672,380        
หน้ีสินอ่ืน
   เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 24 16,495,165        16,495,165        16,687,373        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และบริษัทยอย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

   เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน 24 16,495,165        16,495,165        16,687,373        
   คาใชจายคางจาย 222,045,365      222,045,365      236,946,279      
   เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม 82,665,809        82,665,809        77,112,368        
   อ่ืน ๆ 43,581,735        41,434,796        38,785,055        
รวมหน้ีสิน 5,989,647,385   5,986,364,688   6,237,422,103   
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000      100,000,000      100,000,000      
   ทุนที่ออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100,000,000      100,000,000      100,000,000      
กําไรสะสม 5,074,563,814   5,075,688,607   2,999,538,166   
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (4,574,614)         (4,574,614)         (10,346,644)       
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 5,169,989,200   5,171,113,993   3,089,191,522   
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 1,969,088          -                         -                         
รวมสวนของเจาของ 5,171,958,288   5,171,113,993   3,089,191,522   
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 11,161,605,673 11,157,478,681 9,326,613,625   รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 11,161,605,673 11,157,478,681 9,326,613,625   

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 19 3,816,474,698        3,816,474,698        3,867,785,127       
รายไดเงินสมทบ 19, 24 1,421,679,837        1,421,679,837        1,352,619,298       
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 19, 24 3,484,000               3,484,000               4,420,650              
รวมรายได 5,241,638,535        5,241,638,535        5,224,825,075       
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   คาสินไหมทดแทน

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   คาสินไหมทดแทน
      คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 19 2,018,130,610        2,018,130,610        3,231,248,432       
      สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 19 14,160,197             14,160,197             (18,828,728)           
   คาจางและคาบําเหน็จ 19 115,068,729           115,068,729           115,324,140          
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 19 108,318,121           108,318,121           114,631,424          
คาใชจายในการดําเนินงาน 19, 20 700,245,045           700,245,045           577,864,980          
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 2,955,922,702        2,955,922,702        4,020,240,248       
กําไรจากการรับประกันภัย 2,285,715,833        2,285,715,833        1,204,584,827       
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 312,359,871           312,359,871           268,391,245          
กําไรจากเงินลงทุน 20,418,353             20,418,353             54,885,089            
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา 26,045,591             26,045,591             (54,954,346)           
รายไดสํารองหน้ีสูญรับคืน -                              -                              11,409,652            
รายไดอ่ืน 10,064,884             5,766,332               7,505,636              
คาใชจายอ่ืน (5,598,861)              -                              -                             
กําไรจากการดําเนินงาน 2,649,005,671        2,650,305,980        1,491,822,103       กําไรจากการดําเนินงาน 2,649,005,671        2,650,305,980        1,491,822,103       
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (10,129,686)            (10,129,686)            (10,093,851)           
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย (9,629,686)              (9,629,686)              (9,593,848)             
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (38,518,742)            (38,518,742)            (38,375,391)           
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 2,590,727,557        2,592,027,866        1,433,759,013       
คาใชจายภาษีเงินได 15 (515,771,546)          (515,877,425)          (284,267,569)         
กําไรสําหรับป 2,074,956,011        2,076,150,441        1,149,491,444       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2557 2557 2556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 7,215,038               7,215,038               (18,037,593)           
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,443,008)              (1,443,008)              3,607,519              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 5,772,030               5,772,030               (14,430,074)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2,080,728,041        2,081,922,471        1,135,061,370       

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 2,075,025,648        2,076,150,441        1,149,491,444       

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 2,075,025,648        2,076,150,441        1,149,491,444       
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (69,637)                   

2,074,956,011        

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 2,080,797,678        2,081,922,471        1,135,061,370       
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (69,637)                   

2,080,728,041        

กําไรตอหุน 23
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 207.50 207.62 114.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
2557 2557 2556

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 3,849,953,462        3,849,953,462        3,851,830,630       
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (2,300,286,433)       (2,300,286,433)       (2,348,365,018)      
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (266,536,599)          (266,536,599)          (241,729,019)         
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (115,068,729)          (115,068,729)          (115,324,140)         
เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน 19,598,014             19,598,014             30,931,298            
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย (38,302,098)            (38,302,098)            (38,843,238)           
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (108,318,121)          (108,318,121)          (114,631,424)         

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
(หนวย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (108,318,121)          (108,318,121)          (114,631,424)         
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 345,310,294           345,310,294           292,881,809          
เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอ่ืน (192,209)                 (192,209)                 (23,238,892)           
รายไดจากเงินสมทบรับ 1,435,187,593        1,435,187,593        1,321,335,109       
รายไดอ่ืน 13,548,885             9,250,332               11,926,286            
คาใชจายในการดําเนินงาน (709,426,191)          (701,158,529)          (527,969,003)         
ภาษีเงินได (293,689,535)          (293,064,151)          (328,290,917)         
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,831,778,333        1,836,372,826        1,770,513,481       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
   เงินลงทุนในหลักทรัพย 4,922,073,383        4,922,073,383        4,806,117,991       
   เงินฝากสถาบันการเงิน 4,975,222,587        4,975,222,588        5,182,973,052       
   อุปกรณ 22,691                    22,691                    1,594,390              
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 9,897,318,661        9,897,318,662        9,990,685,433       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม
2557 2557 2556

กระแสเงินสดใชไป
   เงินลงทุนในหลักทรัพย ( 5,130,901,673) ( 5,130,901,673) (4,826,291,825)      
   เงินลงทุนในบริษัทยอย ( 4,634,549) ( 10,423,733) -                             
   เงินฝากสถาบันการเงิน (6,315,430,552)       (6,315,430,552)       (6,878,222,587)      
   อุปกรณ (287,664,309)          (287,687,773)          (33,031,536)           
   สินทรัพยไมมีตัวตน (6,444,450)              (6,366,617)              (12,048,197)           
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (11,745,075,533)     (11,750,810,348)     (11,749,594,145)    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และบริษัทยอย

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (11,745,075,533)     (11,750,810,348)     (11,749,594,145)    
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (1,847,756,872)       (1,853,491,686)       (1,758,908,712)      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (15,978,539)            (17,118,860)            11,604,769            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 154,554,833           154,554,833           142,950,064          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป (หมายเหตุ 6) 138,576,294           137,435,973           154,554,833          

-                              -                              -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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1 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท กลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ จ ากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเม่ือวนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2541 ซ่ึงปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551 เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการใน
การรับค าร้องขอการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู ้ประสบภัยตามท่ีบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยัมอบหมาย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2542 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจ
ประกนัวินาศภยัเฉพาะการประกนัภยัรถจกัรยานยนต์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 

 ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง       
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”)
การแสดงรายการในงบการเงินไดท้  าข้ึนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ไทยอินชวัเรอส์ ดาตา้เนท จ ากดั ใหบ้ริการขอ้มูล ไทย 82.53 - 



2 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย                
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบญัชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกหุ้นปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

(ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไร 
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                     
1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้ 

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินว่าเม่ือน า
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีมาใชใ้นปี 2558 และเปล่ียนมารับรู้รายการก าไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและก าไรสะสมยกมาในงบ
การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู ้
ลงทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และตน
สามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผล
ใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการ
ท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม โดยหากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง การวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีเปล่ียน
ทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่                     
1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับสัญญา
ประกนัภยัท่ีออกโดยกิจการใดๆ จนกว่าโครงการระยะท่ีสองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบั
สัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ  ทั้งน้ีมาตรฐานรายงานทางการเงินน้ีมีขอ้ก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลโดยระบุ
และอธิบายถึงจ านวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาประกนัภยัในงบการเงินของผูรั้บประกนัภยัและไม่อนุญาติให้มี
การส ารองค่าสินไหมท่ีอาจจะเกิดข้ึนส าหรับสัญญาท่ียงัมิได้เกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ
ก าหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินประกนัภยัท่ีบนัทึกแล้วและการทดสอบการด้อยค่าของ
สินทรัพยป์ระกนัต่อ ทั้งน้ีมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว มีการยกเวน้ขอ้ก าหนดบางประการท่ี
ก าหนดให้ผูรั้บประกนัภยัปฏิบติัในมาตรฐานการรายงานฉบบัอ่ืนเป็นการชัว่คราว ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดท่ีให้
ผูรั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยั  

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาปฏิบติัและยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยัหักด้วยมูลค่าของ
กรมธรรมท่ี์ยกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกนัภยัและปรับปรุงดว้ยส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได ้

(ข) รายไดจ้ากเงินสมทบรับ 

 เงินสมทบรับเป็นเงินซ่ึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯซ่ึงเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัจ่ายสมทบให้แก่บริษทัฯ
ตามสัดส่วนของเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจากกิจการรับประกนัภยัของผูถื้อหุ้น
ในแต่ละรอบสามเดือนท่ีผ่านมาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวง
พาณิชยล์งวนัท่ี 22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2543 ในอตัราร้อยละ 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2543 เป็นตน้ไป 

 ตามประกาศกระทรวงพาณิชยล์งวนัท่ี 8 มิถุนายน 2547 ไดมี้การแกไ้ขอตัราเงินสมทบเป็นอตัราร้อย
ละ 2.25 ของเบ้ียประกนัภยัรถยนตป์ระเภทอ่ืน โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป 

 ตามประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัท่ี 26 เมษายน 2553 ไดมี้การแกไ้ขอตัราเงินสมทบเป็นอตัราร้อย
ละ 12.25 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ พ.ศ. 2535 โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป 

  รายไดจ้ากเงินสมทบรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

(ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็น
รายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง)  ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

  ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(จ)  ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 

  ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ 
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 (ก) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปี 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจะรับรู้เม่ือได้รับแจ้งจากผูเ้อา
ประกันตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกันภัยแจ้ง โดยการประมาณการของฝ่ายบริหารมูลค่าประมาณ                     
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 (ข) ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและบ าเหน็จ 

 ค่าจา้งและบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูงซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.4 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตาม
สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

4.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้เม่ือมี
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะขายในอนาคตอนัใกล ้

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้
จ  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับตราสารหน้ี
จดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก าหนดเม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้
จนครบก าหนดไถ่ถอน 
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

(ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนหรือราคาท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณ
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ ว ันท่ีโอนจะบันทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 ทีด่ินและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า   5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน          

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดินและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 
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We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุนภายหลังการรับรู้
รายการเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธี         
การตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 
และ 5 ปี  

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณแีละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณี ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายให้แก่ผูป้ระสบภยัแลว้ แต่
คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ดงันั้นบริษทัฯจึงสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องจากบริษทัประกนัภยัของคู่กรณีซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯได้ บริษทัฯจะบนัทึกค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณีเป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินเม่ือมี
หลักฐานครบถ้วนถึงสิทธิการเรียกร้องของบริษทัฯต่อบริษทัประกันภยัอ่ืนและบริษทัฯได้ยื่นเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวต่อบริษทัประกนัภยัคู่กรณีเรียบร้อยแลว้ 

 บริษัทฯได้ประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีโดยอาศยัการ
ประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากยอดคงเหลือท่ีคงคา้งอยูณ่ วนัส้ินปี การ
ประเมินผลดงักล่าวไดค้  านึงถึงประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจยัอยา่งอ่ืนประกอบการพิจารณา 

4.10 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ
การแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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 บริษทัฯได้ตั้งส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯไดรั้บ
รายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงานสุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

4.11 ส ารองเบีย้ประกนัภัย 

 ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงั
ไม่ส้ินสุด 

(ก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 บริษทัฯค านวณเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงค านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับโดยวิธี
เฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ารองไวเ้พื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค านวณ
โดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะรายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัยงัไม่ส้ินสุดกบัส ารองเบ้ีย
ประภันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่าส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
ในงบการเงิน 

4.12 เงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกนัภัยอืน่ 

 เงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทัประกนัภยัอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทัฯเรียกเก็บล่วงหน้าจากผูถื้อหุ้น
เพื่อใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้ประสบภัยแทนผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายจดัสรรเงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนไวก้บับริษทัฯ 

 บริษทัฯเรียกเก็บเงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากผูถื้อหุ้นในจ านวนสองถึงสามเท่าของค่าเฉล่ียการ
จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯไดจ่้ายแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น รายละเอียดจ านวนเงินท่ีตอ้งจดัสรรปรากฏ
ตามประกาศเร่ือง “จ านวนเงินท่ีบริษทัประกันภยัต้องจดัสรรเพื่อเป็นเงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ประจ าปี พ.ศ. 2553” 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุน อุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ
ใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที  

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมจะบนัทึก        
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  
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โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ท าการประเมินภาระผูกพัน
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

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

หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ได้รับรู้ และผลก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร         
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า          
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี         
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

  



13 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง              
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษี           
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั               
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับความ
เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  
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Directors 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส าคญั และเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าการท่ีจะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 ทีด่ินและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดินและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์รวมทั้ง
การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ี
คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่บริษทัฯยงัไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not 
reportedclaim-IBNR) ซ่ึงต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain 
Ladder และวธีิ Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  
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 ข้อสมมติหลักท่ีใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซ่ึงได้แก่                   
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ค่าสินไหม
ทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ ในการค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัน้ี จะ
ท าการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกนัภยั และตอ้งใช้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuary) ซ่ึงเป็น               
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเขา้ใจในธุรกิจประกนัภยัและความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯเป็นผูว้เิคราะห์ 

 อย่างไรก็ตามประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงได ้

 ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)ได้อนุโลมให้การ
ค านวณเงินส ารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported claim- 
IBNR) สามารถค านวณและรับรองโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีไดรั้บอนุญาตจากคปภ. 

 ส ารองความเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาเอา
ประกนัท่ีเหลืออยูซ่ึ่งประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูล
ในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
เงินสด 3,544,000 3,514,000 3,429,000 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 135,031,207 133,921,973 151,125,833 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 8,269,431,639 8,269,430,552 6,979,222,587 
รวม 8,408,006,846 8,406,866,525 7,133,777,420 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา    

ครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า (8,255,000,000) (8,255,000,000) (6,945,000,000) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (14,430,552) (14,430,552) (34,222,587) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,576,294 137,435,973 154,554,833 
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hereby approve their issue in final form. 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า และตัว๋เงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.125 
ถึง 3.70 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.125 ถึง 4.00 ต่อปี) 

7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภัยค้างรับจ าแนกอายุตามเงินต้นท่ี          
คา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 จากตวัแทนและ  จากตวัแทนและ  

 นายหนา้ประกนัภยั รวม นายหนา้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 67,737,773 67,737,773 70,244,389 70,244,389 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 3,596,745 3,596,745 264,078 264,078 
คา้งรับเกินกวา่ 30 – 60 วนั 182,526 182,526 67,334 67,334 
คา้งรับเกินกวา่ 60 – 90 วนั 142,519 142,519 95,147 95,147 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั – 1 ปี 1,053,509 1,053,509 121,372 121,372 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 72,713,072 72,713,072 70,792,320 70,792,320 

ส าหรับเบ้ียประกนัภยัค้างรับจากตวัแทนและนายหน้าบริษทัฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัโดยหน้ีท่ีเกินกว่าก าหนดรับช าระบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

8.1 เงินลงทุนเพือ่ค้า 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 

 ราคาทุน 
ก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ               
เงินลงทุนต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุ้นทุน 637,510,128 30,647,835 (33,863,378) 634,294,585 5.68 
หน่วยลงทุน 30,629,655 53,882 - 30,683,537 0.27 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - 124,772 - 124,772 0.00 

รวมเงนิลงทุนเพื่อค้า 668,139,783 30,826,489 (33,863,378) 665,102,894 5.95 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

 ราคาทุน 
ก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ               
เงินลงทุนต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุ้นทุน 343,004,739 8,397,990 (37,555,271) 313,847,458 3.37 

หน่วยลงทุน 17,907,752 37,214 - 17,944,966 0.19 

รวมเงนิลงทุนเพื่อค้า 360,912,490 8,435,204 (37,555,271) 331,792,424 3.56 

8.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 

 ราคาทุน 
ก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ               
เงินลงทุนต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      

หน่วยลงทุน 114,202,983 3,209,865 (8,928,134) 108,484,714 0.97 

รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 114,202,983 3,209,865 (8,928,134) 108,484,714 0.97 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

 ราคาทุน 
ก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ               
เงินลงทุนต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      

หน่วยลงทุน 144,282,938 3,357,782 (16,291,088) 131,349,632 1.40 

รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 144,282,938 3,357,782 (16,291,088) 131,349,632 1.40 
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8.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย 

ร้อยละของ               
เงินลงทุนต่อ
สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

ร้อยละของ               
เงินลงทุนต่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 555,663,662 4.98 760,040,802 8.15 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ - - 60,887,806 0.65 

รวม 555,663,662 4.98 820,928,608 8.80 

หลกัทรัพย์เอกชน     

หุ้นกู ้ 354,494,606 3.18 100,812,622 1.08 

รวม 354,494,606 3.18 100,812,622 1.08 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบ 
ก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 8,269,430,552 74.11 6,979,222,587 74.83 

รวม 8,269,430,552 74.11 6,979,222,587 74.83 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 9,179,588,820 82.27 7,900,963,817 84.71 

8.4 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 ครบก าหนด  ครบก าหนด  

 1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ         

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 30,017,035 424,754,697 100,891,930 555,663,662 203,716,287 249,593,659 306,730,856 760,040,802 

พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ - - - - 60,887,806 - - 60,887,806 

รวม 30,017,035 424,754,697 100,891,930 555,663,662 264,604,093 249,593,659 306,730,856 820,928,608 

หลักทรัพย์เอกชน         
หุ้นกู ้ 30,219,066 217,645,029 106,630,511 354,494,606 5,000,000 95,812,622 - 100,812,622 

รวม 30,219,066 217,645,029 106,630,511 354,494,606 5,000,000 95,812,622 - 100,812,622 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
ก าหนดเกินกว่า 3 เดือน         
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 5,793,430,552 2,476,000,000 - 8,269,430,552 4,955,222,587 2,024,000,000 - 6,979,222,587 

รวม 5,793,430,552 2,476,000,000 - 8,269,430,552 4,955,222,587 2,024,000,000 - 6,979,222,587 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจน                 
ครบก าหนด 5,853,666,653 3,118,399,726 207,522,441 9,179,588,820 5,224,826,680 2,369,406,281 306,730,856 7,900,963,817 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารและพนัธบตัรบางส่วนไดน้ าไปวางไวก้บันายทะเบียน
ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 25 และ 26 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากธนาคารจ านวน 10.9 ลา้นบาท (2556: 30.7 ลา้นบาท) ไดถู้กน าไปวางไว้
กบัธนาคารพาณิชยเ์พื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทั                
รับระหวา่งปี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
บริษทั ไทยอนัชวัเรอส์ดาตา้เนท 

จ ากดั 10,000 10,000 82.53 - 10,424 - - - 

การซ้ือบริษัทย่อยในระหว่างปี 

บริษัท ไทยอนิชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ไทยอินชัวเรอส์ดาตา้เนท จ ากดั จาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 82,525 หุน้ ในราคาหุ้นละ 126.31 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 10.42 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 82.53 บริษทัดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการขอ้มูล 

  



20 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
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ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้อง บริษทั ไทยอินชวัเรอส์ดาตา้เนท จ ากดั               
ณ วนัท่ีซ้ือ ปรากฏดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,789,184 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,547,291 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 332,247 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,495,304 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 82,665 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 625,384 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,751,568 
   รวมสินทรัพย ์ 15,623,643 
  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,233,940 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,116,821 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 606,360 
   รวมหน้ีสิน 3,957,121 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 11,666,522 

  
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 10,423,733 
หกั: สินทรัพยสุ์ทธิ (11,666,522) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,038,725 
ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 795,936 

  
กระทบยอดเงินสดสุทธิ  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,423,733 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (5,789,184) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,634,549 

ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯจะวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า
และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีก าลงัอยู่ในระหว่างกระบวนการจดัท าและจะแลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) 
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บริษทัฯวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้ก
ซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

รายไดแ้ละขาดทุนของบริษทั ไทยอินชวัเรอส์ดาตา้เนท จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ (วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2557) จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจ านวนเงินประมาณ 4.3 
ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

10. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ระยะเวลาค้างช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,174,149 - 15,875,303 - 

รวม 17,174,149 - 15,875,303 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการโดยก าหนดวงเงินกูย้ืมไม่เกิน 100,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี ณ วนัท่ีได้รับอนุมติั โดยอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) บวกร้อยละ 2 ต่อปี 
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11. ทีด่ินและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2556 - 19,115,692 181,526,194 7,390,871 - 208,032,757 
เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนใน

บริษทัยอ่ย - 5,356,610 20,961,852 - - 26,318,462 
ซ้ือเพ่ิม 268,840,000 2,213,435 8,015,180 - 7,678,410 286,747,025 
โอนเขา้ (ออก) - - 6,883,552 - (6,883,552) - 
จ าหน่าย - (11,105) (24,893,499) - - (24,904,604) 

31 ธนัวาคม 2557 268,840,000 26,674,632 192,493,279 7,390,871 794,858 496,193,640 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
31 ธนัวาคม 2556 - 15,550,128 143,496,680 3,163,850 - 162,210,658 
เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนใน

บริษทัยอ่ย - 5,356,590 18,466,568 - - 23,823,158 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,558,960 19,741,600 1,448,915 - 22,749,475 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน

ท่ีจ าหน่าย - (11,099) (24,799,986) - - (24,811,085) 

31 ธนัวาคม 2557 - 22,454,579 156,904,862 4,612,765 - 183,972,206 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2557 268,840,000 4,220,053 35,588,417 2,778,106 794,858 312,221,434 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       

2557      22,749,474 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2556 - 17,658,156 151,525,495 12,441,104 - 181,624,755 
ซ้ือเพ่ิม - 1,569,730 30,611,300 4,300 - 32,185,330 

จ าหน่าย - (112,194) (610,601) (5,054,533) - (5,777,328) 
31 ธนัวาคม 2556 - 19,115,692 181,526,194 7,390,871 - 208,032,757 
ซ้ือเพ่ิม 268,840,000 2,213,435 7,825,065 - 7,678,410 286,556,910 
โอนเขา้ (ออก) - - 6,883,552 - (6,883,552) - 
จ าหน่าย - (11,105) (24,870,222) - - (24,881,327) 

31 ธนัวาคม 2557 268,840,000 21,318,022 171,364,589 7,390,871 794,858 469,708,340 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2556 - 14,276,027 127,089,835 6,496,199 - 147,862,061 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,386,281 16,849,179 1,720,604 - 19,956,064 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน

ท่ีจ าหน่าย - (112,180) (442,334) (5,052,953) - (5,607,467) 
31 ธนัวาคม 2556 - 15,550,128 143,496,680 3,163,850 - 162,210,658 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,558,960 19,610,691 1,448,916 - 22,618,567 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน

ท่ีจ าหน่าย - (11,099) (24,776,716) - - (24,787,815) 

31 ธนัวาคม 2557 - 17,097,989 138,330,655 4,612,766 - 160,041,410 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      -  

31 ธนัวาคม 2556 - 3,565,564 38,029,514 4,227,021 - 45,822,099 

31 ธนัวาคม 2557 268,840,000 4,220,033 33,033,934 2,778,105 794,858 309,666,930 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2556      19,956,064 

2557      22,618,567 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมเต็ม
มูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูส่ามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคา

สะสมของอุปกรณ์ 124,417,556 119,060,946 131,299,441 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน    
31 ธนัวาคม 2556  41,247,380 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย  15,576,307 
ซ้ือเพิ่ม  6,366,617 
31 ธนัวาคม 2557  63,190,304 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2556  23,266,556 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย  15,493,642 
ค่าตดัจ าหน่าย  8,575,122 
31 ธนัวาคม 2557  47,335,320 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2557  15,854,984 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี   
2557  8,575,122 
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 (หน่วย: บาท) 

  
งบการเงิน                     

เฉพาะกิจการ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2556  29,199,183 
ซ้ือเพิ่ม  12,048,197 
31 ธนัวาคม 2556  41,247,380 
ซ้ือเพิ่ม  6,366,617 

31 ธนัวาคม 2557  47,613,997 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2556  19,052,513 
ค่าตดัจ าหน่าย  4,214,043 
31 ธนัวาคม 2556  23,266,556 
ค่าตดัจ าหน่าย  8,570,289 
31 ธนัวาคม 2557  31,836,845 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2556  17,980,824 

31 ธนัวาคม 2557  15,777,152 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี   
2556  4,214,043 

2557  8,570,289 
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13. เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายหุน้ีดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาค้างช าระ 2557 2556 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 30 วนั 17,327,158 36,647,014 
คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 4,191,263 4,469,422 
รวม 21,518,421 41,116,436 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,469,422) (4,469,422) 

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 17,048,999 36,647,014 

14. เงินสมทบค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินสมทบคา้งรับสามารถแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาค้างช าระ 2557 2556 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 90 วนั 361,162,111 325,621,770 
คา้งรับเกินระยะเวลา 90 วนั - 69,340,263 
คา้งรับเกินระยะเวลา 1 ปี 41,701,449 - 
รวม 402,863,560 394,962,033 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (21,409,284) - 
เงินสมทบคา้งรับ - สุทธิ 381,454,276 394,962,033 
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15. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 516,475,508 516,475,508 271,429,097 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (703,962) (598,083) 12,838,472 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 515,771,546 515,877,425 284,267,569 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,443,008 1,443,008 (3,607,519) 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
    
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,590,727,557 2,592,027,866 1,433,759,013 
    
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ             
อตัราภาษี 518,145,512 518,405,573 286,751,803 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทาง
ภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ (2,373,966) (2,528,148) (2,484,234) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 515,771,546 515,877,425 284,267,569 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 69,455,326 69,455,326 63,522,231 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - เงินทดรองจ่ายค่าสินไหม 5,175,741 5,175,741 893,884 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลกูหน้ีรอด าเนินคดี 200,000 200,000 200,000 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - สินทรัพยอ่ื์น 504,112 - - 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 2,832,040 2,832,040 - 
ส ารองผลประโยชนพ์นกังาน 16,062,259 15,835,107 12,836,735 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,143,653 1,143,653 2,586,661 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 95,373,131 94,641,867 80,039,511 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
เงินสมทบรับ 71,965,140 71,965,140 61,005,809 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6,154,521 6,154,521 1,666,571 

รวมหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 78,119,661 78,119,661 62,672,380 
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16. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,700,661,794 3,049,471,159 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 4,818,158,264 5,195,890,446 

การเปล่ียนแปลงค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ   
   จดัการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบติัเหตุปีก่อน (2,803,374,770) (2,038,074,145) 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี   (2,562,331,654) (2,506,625,666) 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,153,113,634 3,700,661,794 

17. ส ารองเบีย้ประกนัภัย 

 ส ารองเบ้ียประกนัภยั หมายถึง ภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

17.1  ส ารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,852,626,801 1,882,872,815 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 3,851,874,213 3,837,539,113 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (3,816,474,698) (3,867,785,127) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,888,026,316 1,852,626,801 
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17.2 ส ารองความเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,824,837,399 1,901,701,543 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในปีน้ี 3,836,576,692 4,019,822,221 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (3,759,227,578) (4,096,686,365) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,902,186,513 1,824,837,399 

18. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 209,724 209,724 239,253 
ผลประโยชน์ระยะยาว 80,311,293 79,175,535 64,183,672 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 80,521,017 79,385,259 64,422,925 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
ภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ตน้ปี 64,183,672 64,183,672 56,408,614 

เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 606,360 - - 
ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 7,913,824 7,516,775 7,157,968 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,598,123 2,465,774 2,169,661 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - - (1,552,571) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี 5,009,314 5,009,314 - 

ภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ปลายปี 80,311,293 79,175,535 64,183,672 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,913,824 7,516,775 7,157,968 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,598,123 2,465,774 2,169,661 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 10,511,947 9,982,549 9,327,629 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
อตัราคิดลด 3.7% 3.7% 3.9% 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 6% - 10% 6% - 10% 6% - 10% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0% - 10% 0% - 10% 0% - 10% 

 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 
จ านวนภาระผกูพนัตาม                       
โครงการผลประโยชน์ 

จ านวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง                    
จากผลของประสบการณ์ 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
ปี 2557 80,311,293 79,175,535 2,618,983 2,618,983 
ปี 2556 - 64,183,672 - - 
ปี 2555 - 56,408,614 - - 
ปี 2554 - 48,708,304 - - 
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19. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย 

 ขอ้มูลตามการรับประกนัภยัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถแยกตามประเภทการ
รับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2557 2556 

 
ประกนัภยัรถ รวม ประกนัภยัรถ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย 
  

  
เบ้ียประกนัภยัรับ 3,851,874,213 3,851,874,213 3,837,539,113 3,837,539,113 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (35,399,515) (35,399,515) 30,246,014 30,246,014 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 3,816,474,698 3,816,474,698 3,867,785,127 3,867,785,127 
รายไดเ้งินสมทบ 1,421,679,837 1,421,679,837 1,352,619,298 1,352,619,298 
รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,484,000 3,484,000 4,420,650 4,420,650 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 5,241,638,535 5,241,638,535 5,224,825,075 5,224,825,075 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย     
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ                          
ค่าสินไหมทดแทน 2,018,130,610 2,018,130,610 3,231,248,432 3,231,248,432 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดลดลง 14,160,197 14,160,197 (18,828,728) (18,828,728) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 115,068,729 115,068,729 115,324,140 115,324,140 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื่น 108,318,121 108,318,121 114,631,424 114,631,424 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 700,245,045 700,245,045 577,864,980 577,864,980 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 2,955,922,702 2,955,922,702 4,020,240,248 4,020,240,248 

20. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและ
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 100,108,494 88,609,358 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่
ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 98,297,862 80,737,227 

ค่าภาษีอากร 2,545,266 2,481,853 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 21,409,284 238,000 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 477,884,139 405,798,542 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 700,245,045 577,864,980 
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21. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
เงินเดือนและค่าแรง 224,540,863 223,568,590 207,558,857 
เงินประกนัสังคม 6,538,762 6,528,339 4,943,414 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 13,147,054 13,099,862 12,168,090 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 90,552,716 89,819,134 75,791,810 
รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 334,779,395 333,015,925 300,462,171 

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 8 
ของเงินเดือนตามอายุงาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2557 
บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน 13.8 ลา้นบาท (2556: 12.2 ลา้นบาท) 

23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

24.  รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บริษัทฯได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เฉพาะการประกันภัย               
รถจกัรยานยนต ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 (“พระราชบญัญติัฯ”) โดยผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีประกอบธุรกิจรับประกนัภยัรถตามพระราชบญัญติัฯ
รวมทั้งส้ิน 62 บริษทัซ่ึงรายการธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯจะ
จ่ายทดรองใหก้บัผูป้ระสบภยัแทนบริษทัประกนัภยัโดยบริษทัประกนัภยัทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบให้กบั
บริษัทฯในอัตราร้อยละ 2.25 ของเบ้ียประกันภัยรถยนต์ประเภทอ่ืนท่ีได้รับจากผู ้เอาประกันภัยตาม
พระราชบญัญติัฯของแต่ละบริษทัและตอ้งจดัสรรเงินเพื่อส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนสองเท่า
ของค่าเฉล่ียการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัฯไดจ่้ายให้แก่บริษทัประกนัภยัเหล่านั้นเป็นเงินส ารอง
จ่ายค่าสินไหมไวก้บับริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯจะไดรั้บค่าธรรมเนียมในการจดัการส าหรับการด าเนินการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่วงหนา้แก่บริษทัประกนัภยัเหล่านั้นกรณีละ 300 บาท 
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ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 บริษทัประกนัภยัทั้งหมดจะตอ้งส่งเงินสมทบใหก้บับริษทัฯในอตัราร้อยละ 12.25 
ของเบ้ียประกนัภยัท่ีได้รับจากผูเ้อาประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฯตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง
หลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด             
ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2553 

รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั   
(เกีย่วข้องกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)   

รายไดเ้งินสมทบ 1,421,679,837 1,352,619,298 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 3,484,000 4,420,650 
ค่าบริการขอ้มูลกรมธรรม ์ 393,201,730 328,987,940 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั   
(เกีย่วข้องกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)   

เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 17,048,999 36,647,014 
เงินสมทบคา้งรับสุทธิ 381,454,276 394,962,032 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณีสุทธิ 33,506,516 32,362,254 
เงินส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนรับจากบริษทัประกนัภยัอ่ืน 16,495,165 16,687,373 
ค่าบริการขอ้มูลกรมธรรมค์า้งจ่าย(1) 167,759,080 126,320,315 
(1) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,282,393 29,548,793 20,080,080 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2,396,361 2,050,704 1,326,743 
รวม 32,678,754 31,599,497 21,406,823 

25. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

 ราคาทุน/มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน/มูลค่ายติุธรรม 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 3,500,000 3,500,000 

26. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยักบันายทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 500,000,000 520,221,325 500,000,000 503,285,030 
รวม 500,000,000 520,221,325 500,000,000 503,285,030 
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27. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและ                                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมตน้ปี 33,765,667 24,171,819 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัระหวา่งปี 9,629,686 9,593,848 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 43,395,353 33,765,667 

28. ภาระผูกพนัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 

ภายใน 1 ปี 21.2 21.2 19.1 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 30.5 29.5 35.1 
มากกวา่ 5 ปี                    -                    - 1.5 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ีย
ประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในหลกัทรัพย์และเงินให้กู้ยืม บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัค้างรับและเงินค้างรับจากบริษทั
ประกนัภยัอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการรับประกนัภยัไม่มีสาระส าคญัเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯและบริษทั
ประกนัภยัอ่ืนกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และมูลค่าสูงสุดของ
ความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของเงินให้กู้ยืมไม่มีสาระส าคญัเน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาให้กู้ยืมแก่
พนกังานของบริษทัฯ 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคญัสามารถจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจ าแนกตามวนัท่ีท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,087 - - 90,285,626 48,289,581 138,576,294 0.12 - 2.35 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 30,017,035 424,754,697 100,891,930 - - 555,663,662 3.12 - 5.40 
หลกัทรัพยภ์าคเอกชน 30,219,066 217,645,029 106,630,511 - - 354,494,606 3.45 - 7.40 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 5,793,430,552 2,476,000,000 - - - 8,269,430,552 1.55 - 3.70 

เงินให้กูย้ืม 795,817 16,378,332 - - - 17,174,149 1.75 - 4.75 

รวม 5,854,463,557 3,134,778,058 207,522,441 90,285,626 48,289,581 9,335,339,263  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 89,176,392 48,259,581 137,435,973 0.12 - 2.35 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 30,017,035 424,754,697 100,891,930 - - 555,663,662 3.12 - 5.40 
หลกัทรัพยภ์าคเอกชน 30,219,066 217,645,029 106,630,511 - - 354,494,606 3.45 - 7.40 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 5,793,430,552 2,476,000,000 - - - 8,269,430,552 1.55 - 3.70 

เงินให้กูย้ืม 795,817 16,378,332 - - - 17,174,149 1.75 - 4.75 

รวม 5,854,462,470 3,134,778,058 207,522,441 89,176,392 48,259,581 9,334,198,942  

  



38 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ภายใน1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า5 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    75,978,494 78,576,340 154,554,834 0.75 - 2.70 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 264,604,093 249,593,659 306,730,856 - - 820,928,608 2.55 - 5.40 
หลกัทรัพยภ์าคเอกชน 5,000,000 95,812,622 - - - 100,812,622 3.36 - 5.40 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 4,955,222,587 2,024,000,000 - - - 6,979,222,587 1.95 - 4.06 

เงินให้กูย้ืม 908,707 14,966,596 - - - 15,875,303 0.65 - 4.75 

รวม 5,225,735,387 2,384,372,877 306,730,856 75,978,494 78,576,340 8,071,393,954  

29.2 มูลค่ายุติธรรม 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั  

  วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุดหรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

  บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  ตราสารทุนและตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาด มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 

  เงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋เงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดเหลือนอ้ยกว่า 90 วนั มูลค่ายุติธรรมถือตาม
ราคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดย
พิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุัญญาคงเหลือ 

30. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองและการด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ คปภ. 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 

 




