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สารจากประธานกรรมการ

สำ�หรับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 นักเศรษฐศาสตร์ตา่ งคาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตจะอยู่
ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 6 โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนมาจากกระแสเงินลงทุนขนาดใหญ่
ที่ไหลเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมานั้นมีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกถึง
สภาพเศรษฐกิจไทยที่กำ�ลังชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลทีด่ ำ�เนินการอยู่ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ รวมถึงนโยบายรถยนต์คนั แรก แผนการใช้จา่ ย
ในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ลือ่ นออกไป สถานการณ์
ทางการเมืองที่มีความระสํ่าระสายและส่งผลต่อสภาวะความไม่แน่นอนของสภาพ
เศรษฐกิจ หากมองในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนั้น ประเทศไทยไม่ได้รับ
ผลประโยชน์มากเท่าใดนัก ดังนั้นจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำ�ให้ตัวเลขคาดการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ปรับมาอยู่ที่อัตราการเติบโตตํ่ากว่าร้อยละ 2.9
ซึ่งตรงกันข้ามกับธุรกิจประกันภัยไทย ที่มีอัตราการเติบโตของสัดส่วนเบี้ยประกันภัย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับจากอัตราร้อยละ 5.03 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 5.38 ในปีที่ผ่านมา โดยเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นเพิ่มขึ้น
ไปอยู่ที่ 203,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่มาจากเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ร้อยละ 58 และการเติบโตหลักนี้มาจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล
สถานการณ์ความวุ่นวายทางเมืองในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ส่งผลให้ยอดขาย
ของธุรกิจประกันภัยชะลอตัวลง
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้น
จากปี 2555 ร้อยละ 8.1 แต่ยังคงตํ่ากว่าอัตราการเติบโตของทั้งธุรกิจประกันภัย
ซึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13.1 ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ ที่เข้มงวด
ในเรื่องการรับประกันภัยรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรก และกลุ่มลูกค้าองค์กร
ขนาดใหญ่  อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาตำ�แหน่งในกลุม่ ผูน้ �ำ ของธุรกิจประกัน
อัคคีภัยและธุรกิจประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในอันดับที่ 7
และ อันดับที่ 4 ตามลำ�ดับ ในปี 2556 ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเป็นจำ�นวน 114.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นนโยบายการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
สาเหตุที่บริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศบางแห่งกำ�ลังประสบปัญหาและถูกลดอันดับ
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ความน่าเชือ่ ถือลง แต่บริษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถดำ�เนินธุรกิจและมีผลกำ�ไรสุทธิเป็นจำ�นวน 159 ล้านบาทได้ ในส่วนการดำ�เนินการชำ�ระค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่ายจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ของบริษัทฯ นั้นสามารถดำ�เนินการตามที่คาดหมายไว้และบริษัทฯ ได้ทำ�การชำ�ระค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่
เป็นการรับประกันภัยตรงกับบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว จะยังคงเหลือเพียงบางส่วนที่เป็นการรับประกันภัยต่อของบริษัทญี่ปุ่นบางรายเท่านั้น
ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจรจาและคาดว่าจะสามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2557 สำ�หรับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำ�รงตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้นได้ปรับตัวดีขึ้นจากอัตราร้อยละ 219 ในปี 2555 มาเป็น ร้อยละ 372 ในปี 2556 ซึ่งมาจากข้อกำ�หนดในปัจจุบัน
ของทางสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 289 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำ�เนินงานอย่างแข็งแกร่ง
ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ฟื้นตัวจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ได้อย่างสมบูรณ์แล้วและพร้อมที่จะดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะยังคงชะงักอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุสูญญากาศทางการเมือง และความ
ล่าช้าในแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงภายในประเทศและ
สถานการณ์การเงินโลกได้ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศทีม่ คี วามน่าสนใจและน่าเชือ่ ถือสำ�หรับการลงทุนในสายตานักลงทุนต่างชาติเนือ่ งจากรากฐาน
ของเศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบ สำ�หรับธุรกิจในภาคเอกชนยังคงมีเสถียรภาพและมีระบบการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าอัตราการเติบโต
จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3
ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดของนโยบายรถยนต์คันแรก

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ
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จุดเด่นทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

สินทรัพย์รวม
10,000
8,000
6,000
4,000
0

6,087.98

2554

(26.54%)

2555

5,441.13
(10.63%)

2556
1,158.24

1,001.23

2554

109.89%

2555

15.68%

2556

4

2555

2556

2,765.83

2,988.84

1,200.00

2554

50.00%

89.99%

(932.48)

2554

283.85%

(93.32)

2555

2556

505.06%

228.86

(56.50)

2554

2555

92.11% (0.53)

2556

267.92% 0.89

(6.72)

2554

2554

210.26%

2555

8.06%

2556

กำ�ไรสุทธิ

93.74%

(902.45)

891.46

80
66,415,266
60
45,710,083
40 29,856,914
20
45.30%
53.10%
0
2554
2555
2556

171.57

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
1.0
0
-3.0
-6.0
-9.0

1,800.00

กำ�ไรจากการลงทุน

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
350
0
-350
-700
-1,050

4,000
3,000
2,000
1,000
0

477.02

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
200
0
-350
-700
-1,050

1,800.00

เบี้ยประกันภัยรับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,200
900
600
300
0

2,000
1,500
1,000
500
0

8,287.05

2555

2556
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88.89%

(756.45)

2554

289.59%

159.40

(84.07)

2555

2556

วิสัยทัศน์องค์กร และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�ในตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท

ภารกิจองค์กร

เรา... จ้างงานบุคลากรที่มีทักษะและมีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้การบริการที่เป็นเลิศ
รับรองการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันให้มีความยั่งยืน
ส่งผลกำ�ไรที่มีการเติบโตต่อเนื่อง
ให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจองค์กร

เราจัดหาวิธีการแก้ปัญหาด้านประกันภัย
เพื่อบรรเทา ความเสี่ยงให้กับลูกค้า ในโอกาสต่างๆ

หลักคุณธรรมและคุณค่าทางสังคม

การยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
ความเที่ยงธรรม ยุติธรรม
การเปิดเผย มีความโปร่งใส
ความสำ�นึกรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ความน่าไว้วางใจ เชื่อถือได้
ความเอาใส่ใจ ยอมรับความแตกต่าง
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โครงสร้างบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
พิจารณาดานการลงทุน

คณะกรรมการ
กำกับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจัดการ
เลขานุการบริษัท
สายงานธุรกิจประกันภัย

สายงานจัดจำหนาย

สายงานปฏิบัติการ

ฝายรับประกันอัคคีภัย

ฝายตัวแทน

ฝายบัญชี

ฝายรับประกันภัย
ทางทะเลและขนสง

ฝายนายหนานิติบุคคล
(โบรคเกอร)

ฝายการเงินและการลงทุน

ฝายรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ฝายสถาบันการเงิน

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายรับประกันภัย
รถยนต

ฝายการขายผานโทรศัพท
และการตลาดขายตรง

ฝายกฎหมาย

ฝายสินไหม

ฝายดำเนินงานกรุงเทพฯ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ,
บริหารความเสี่ยง,
ประกันภัยตอ

ฝายดำเนินงานกิจการสาขา

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายธุรการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ

นายโรวัน ดี อาซี่
กรรมการผู้อำ�นวยการ

นายชูศกั ดิ์ สาลี
กรรมการผู้จัดการ

นายสุรชัย พฤกษ์บ�ำ รุง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิชติ กรวิทยาคุณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำ�กับการปฏิบตั งิ าน

นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม Ph.D.
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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นายสุวฒ
ั น์ สุขสงเคราะห์
กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร

นายทิวากร กาญจนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจประกันภัย-ส่วนบริหาร

นายวิรตั น์ เหลืองอร่าม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำ�เนินงาน - กรุงเทพฯ

นายศักดิร์ พี สังขพันธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำ�เนินงานกิจการสาขา

นางสิรวิ รรณ หวังวิไล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

นางสาวกฤษณา พูนศิริ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายสุภกิจ สุขพงษ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

นายสัจจะ จึงนิจนิรนั ดร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชี

นายพิรตั น์ วงศ์สายสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายสินไหมทั่วไป

นายอิศรา ชูวศิ ษิ ฐ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
   บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ
(มีผลวันที่ 1 ก.พ. 2557)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

โครงการจากป่าชายเลน สู่ท้องทะเล สู่ปีที่ 4
เพือ่ ตอกย�ำ้ งานด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงเป็นทีม่ าของโครงการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย “โครงการปลูกป่าชายเลน” ที่
อ. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม ใช้พื้นที่การปลูกป่าชายเลนกว่า 20 ไร่
โดยมีพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยกว่า 50 คน
ได้ร่วมกันใช้เวลาส่วนตัวอุทิศให้กับการปลูกป่าชายเลน และ “โครงการ
ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลและปลูกปะการัง” ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือและค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรกั ษ์วดั ช่องแสมสาร อ. สัตหีบ
จ. ชลบุรี เป็นโครงการที่สร้างความรู้ และจิตส�ำนึกให้กับพนักงานของ
บริษัทฯ เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอนุรักษ์อย่างแท้จริง และสามารถ
น�ำความรู้ และประสบการณ์ไปเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลภายนอก

โครงการรักษ์ท้องทะเลไทย
จากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดท�ำปฎิทินประจ�ำปี 2556
เพื่อเผยแพร่ และสร้างส�ำนึกในการดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ และของเราชาวไทยทุกคน โดยมุ่งเน้น
สร้างความเข้าใจตั้งแต่ต้นน�ำ้ ถึงปลายน�้ำ  ป่าชายเลนถือเป็นจุดก�ำเนิด
ของความมั่งคั่ง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิต โดยสัตว์และสิ่งมีชีวิต
อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ บริษัทฯ จึงได้รวบรวมภาพ
แห่งความน่าตื่นตาตื่นใจและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และสัตว์
ทะเลทีอ่ าศัยอยูใ่ นมหาสมุทรของประเทศไทย ซึง่ ความมัง่ คัง่ เหล่านีเ้ ป็น
ทรัพย์สนิ ทีม่ คี ณุ ค่าของพวกเราทุกคน สมควรแก่การปกป้องและอนุรกั ษ์
เพื่อคงไว้ซึ่ง “ความมั่งคั่ง” สู่รุ่นลูกหลาน
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โครงการ “น�้ำสะอาดเพื่อน้อง” เชียงราย
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนซึ่งต้องการน�้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่ม และประโยชน์ทั่วไป ทางพนักงานบริษัทฯ เมื่อ
ได้พบกับความขาดแคลนจึงร่วมใจเสนอโครงการท�ำ “น�ำ้ สะอาดเพือ่ น้อง” เพือ่ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อส่งน�ำ้ เชือ่ มต่อจากบนเขาลงมายังโรงเรียน
ระยะทาง 4 กม. รวมถึงการสร้างระบบพักและส�ำรองน�้ำ  การสร้างระบบการจัดการน�้ำสะอาด (ติดตั้งระบบการกรองน�้ำ) และสร้างจุดกระจายน�้ำดื่ม
น�้ำใช้ 30 จุด เพื่อให้โรงเรียนมีน�้ำดื่มและน�้ำใช้ได้สะดวกและเพียงพอมากยิ่งขึ้น น�ำทีมโดยคุณศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา
และตัวแทน และคุณจักรกฤษณ์ อุตชี ผู้จัดการ สาขาเชียงใหม่ จัดโครงการร่วมกันระหว่างทีมงานสาขาเชียงใหม่ เชียงราย ชาวบ้าน และคณาจารย์
โรงเรียน บ้านห้วยไคร้

ก่อน

หลัง

โครงการบริจาค “จากพี่สู่น้องรวมเป็นหนึ่ง” ปีที่ 3
โครงการนีม้ อบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเครือ่ งอุปโภคบริโภค
สือ่ ถึงความเป็น “พีน่ อ้ ง” ร่วมกันในสังคม โดยมีพเี่ ลีย้ งเป็นผูค้ อยให้ความ
ช่วยเหลือ พี่ที่สามารถช่วยน้องๆ ให้ได้เรียนหนังสือ และมีพัฒนาการ
ทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ เน้นให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของ
พนักงานในการมอบความช่วยเหลือ เจาะจงเรื่องการศึกษาของเด็กๆ
ทั่วประเทศที่ยังต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านทุนทรัพย์หรือ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ อุปกรณ์การศึกษา การกีฬา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เขาเหล่านัน้
ได้มีโอกาสที่ดีในสังคมต่อไป ในปี 2556 ทางบริษัทฯ และพนักงานได้
ท�ำการช่วยเหลือทั้งหมด 4 โรงเรียน

“จากพี่สู่น้องรวมเป็นหนึ่ง” ราชบุรี
ปีนี้เป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนและข้าวสารให้กับมูลนิธิ YWAM
จ. ราชบุรี น�ำทีมโดยคุณโรวัน ดีอาซี่ กรรมการผู้อ�ำนวยการ คุณชูศักดิ์
สาลี กรรมการผู้จัดการ คุณศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่าย
กิจการสาขาและตัวแทน คุณสุธรี ์ เอีย่ มพนากิจ รักษาการผูจ้ ดั การสาขา
นครปฐม พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาต่างๆ และทีมจิตอาสาของบริษัทฯ
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สภาพโดยรวมของธุรกิจการตลาด และภาวะการแข่งขัน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) สรุปภาพรวมของธุรกิจ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจประกันภัย
จากการเปรียบเทียบปี 2556 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภททั้งสิ้น 203,021.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต
ร้อยละ 13.12 จากปี 2555 ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันอัคคีภัย 11,812.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ
21.04 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5,299.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2.05 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 67,491.57 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 11.35 และการรับประกันภัยรถยนต์ 118,417.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 13.96
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเลและขนส่ง
ภัยเบ็ดเตล็ด
ภัยรถยนต์
รวม

(หน่วย : พันบาท)
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
ปี 2556
ปี 2555
%เพิ่ม (ลด)
11,812,656
9,759,195
21.04
5,299,296
5,193,039
2.05
67,491,569
60,612,448
11.35
118,417,949
103,915,345
13.96
203,021,470
179,480,027
13.12

(ข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท มีดังนี้
1. เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
2. พัฒนากระบวนการท�ำงานเพื่อให้การบริการมีคุณภาพและรวดเร็ว สามารถส่งมอบบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามก�ำหนดเวลา
3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบงานอย่างไม่หยุดยัง้ เริม่ ตัง้ แต่การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการท�ำงานของบุคลากร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานให้สูงขึ้น ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง มีการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อ
รองรับกับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับความรวดเร็วในการให้บริการ
ทั้งด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าผู้ท�ำประกันภัย
ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าที่เข้ามาท�ำประกันภัยจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกสาขางานทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันการเงิน บริษัทห้างร้านต่างๆ ตลอดจนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจเช่าซื้อซึ่งจะต้องท�ำประกันภัยทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีประชาชนและข้าราชการที่ให้ความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในความมั่นคงของบริษัท ได้มาใช้บริการของบริษัท ซึ่งลูกค้าของบริษัท ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะ
ท�ำประกันภัยทรัพย์สินของตนเอง เช่น บ้านที่อยู่อาศัยและรถยนต์ นอกจากนี้ลูกค้าบางรายก็ได้ท�ำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งก�ำหนดอายุของ
ผู้เอาประกันภัยระหว่าง 15-60 ปี และประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางให้กับตนเองและบุคคลในครอบครัวควบคู่ไปด้วย ซึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุการ
เดินทางจะไม่จ�ำกัดอายุของผู้เอาประกันภัย
ส�ำหรั บ เบี้ ย ประกั น อั ค คี ภั ย ปี 2556 ของบริ ษั ท ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ�ำกั ด (มหาชน) ลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ และลู ก ค้ า
เงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจะท�ำประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยและร้านค้าย่อย คิดเป็นร้อยละ 51.90 ของเบี้ยประกัน
อัคคีภัยทั้งหมดของบริษัท
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. ทรัพย์สินของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ลูกค้าที่ใช้สินเชื่อและมีเงินฝากกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และลูกค้าของ
สถาบันการเงินหลายแห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน โรงแรม บริษัทและร้านค้าต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด
3. บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ต้องการท�ำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุบัติเหตุเดินทางและทรัพย์สินของตนเอง เช่น บ้าน และรถยนต์
หมายเหตุ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
ช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2. ขายผ่านสถาบันการเงิน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ขายโดยตรง
สัดส่วนการจ�ำหน่ายของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
1. ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2. ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ขายโดยตรง

2556
48.78%
47.25%
3.97%

2555
52.59%
43.30%
4.11%

2554
50.45%
43.78%
5.77%

แหล่งงานที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินบางแห่ง ตัวแทนนายหน้า และงานโดยตรง (Direct
Account) ในส่วนของโครงการ Bancassurance ที่บริษัทร่วมมือกันกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินบางแห่ง
ก็ยังคงเป็นช่องทางการจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญ
บริษทั ได้มแี นวคิดเกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า โดยได้รว่ มกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีนวัตกรรมที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อันได้แก่ “พี เอ พร้อม (PA Prompt)”, “พี เอ แคร์
(PA Care)”, “พี เอ พร้อม พลัส (PA Prompt Plus)”, “แคนเซอร์ พร้อม พลัส (Cancer Prompt Plus)”, “โฮม พร้อม (Home Prompt )”,
“ซีเนียร์ พี เอ พร้อม พลัส (Senior PA Prompt Plus)” และ “โมบาย พร้อม (Mobile Prompt )” นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ “ออโต้ พร้อม
ซุปเปอร์ 3 พลัส (Auto Prompt Super 3 Plus)” และ “ออโต้ พร้อม 3 พลัสคุ้มครองน�้ำท่วม” ซึ่งเป็นส่วนของการประกันภัยรถยนต์
โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทได้น�ำเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของธนาคาร
ตัวแทนนายหน้ามีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายงานของบริษัท เนื่องจากตัวแทนนายหน้าจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำการท�ำประกันที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�ำประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�ำคัญอย่างมากในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า
ที่มีศักยภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเสริมประสิทธิภาพด้วยการให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำจัดอบรมเพื่อให้เป็นตัวแทน และนายหน้าที่มีคุณภาพและ
ท�ำงานอย่างมืออาชีพด้วย
หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า มีดังนี้
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก�ำหนดไว้
(พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป) โดยสามารถผ่านการสอบความรู้
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนก�ำหนดโดยยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท พร้อม
ด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสถิติของฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�ำหรับปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่ง
การตลาด ดังนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเลและขนส่ง
ภัยเบ็ดเตล็ด
ภัยรถยนต์
รวม

(หน่วย : พันบาท)
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ส่วนแบ่งตลาด อันดับที่
ของบริษัท
รวมทั้งหมด 64 บริษัท
(%)
ส่วนแบ่งตลาด
576,976
11,812,656
4.88
7
367,710
5,299,296
6.94
4
1,068,887
67,491,569
1.58
18
947,473
118,417,949
0.80
28
2,961,046
203,021,470
1.51
20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 64 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทยจ�ำนวน 54
บริษัท สาขาบริษัทต่างประเทศ 5 บริษัท และกลุ่มบริษัทประกันภัยสุขภาพอีก 5 บริษัท
บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันจากการที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคง ด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงาน
ด้านประกันภัยจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งนี้
บริษัทและธนาคารได้เกื้อกูลกันในการท�ำธุรกิจตลอดมา ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยส�ำหรับอัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด ภัยทางทะเลและขนส่ง และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น
จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ท�ำประกันภัยเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อคุณภาพของการให้บริการควบคู่กับความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสาขาในต่างจังหวัด จ�ำนวน
14 สาขา และอีก 5 สาขาเฉพาะ เพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้
โดยการด�ำเนินงานของสาขาทัง้ หมดจะเป็นระบบ ON-LINE เชือ่ มโยงกับส�ำนักงานใหญ่ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้การบริหารงานและการให้บริการของสาขาทัง้ หมด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท คือ รายได้จากการรับประกันภัย ซึ่งบริษัทจะน�ำเงินรายได้ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังมีเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องน�ำไปบริหารด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
การให้กู้ยืม
บริษัทมีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม ดังนี้
การให้กยู้ มื และการบริหารความเสีย่ งจากการให้กยู้ มื ของบริษทั จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรือ่ งการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (“ประกาศ”) ซึง่ ได้ก�ำหนดประเภท สัดส่วนและเงือ่ นไขการให้กยู้ มื
ความสามารถในการด�ำรงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
นโยบายในการด�ำรงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน : อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทของการประกันภัยทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว้คอื ประมาณร้อยละ 50
สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง : บริษัทมีการบริหารกระแสเงินสดในการด�ำเนินงานในแต่ละวันโดยจะคงเงินสดและเงินฝากธนาคารระยะสั้นไว้ใน
จ�ำนวนที่เพียงพอกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานในแต่ละวัน เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -

ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
ในส่วนของบริษัทไม่มีเนื่องจากบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
มีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทใี่ ช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

5.2
6
7
8

9
10
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556

2556

2555

1,592,292,279
10,889,976
255,078,129
1,838,461,453

534,742,070
8,200,066
241,337,045
3,590,959,395

903,687,935
309,395,009
1,210,970
1,214,293,914
2,574,742
43,908,091
101,051,272
275,918,008
54,395,871
52,270,338
5,441,134,073

761,848,900
352,951,309
1,210,970
1,116,011,179
4,232,769
42,997,210
117,248,562
336,349,029
39,920,631
55,990,146
6,087,988,102

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

2555

14

622,509,146

888,181,628

15
16
17
19

2,176,599,794
910,179,915
48,185,082
2,441,350
330,860,001
52,876,141
56,249,150
82,984,600
4,282,885,179

2,842,470,718
897,934,687
44,236,637
2,813,637
258,459,569
47,104,950
39,511,787
66,042,581
5,086,756,194

2,400,000,000

2,400,000,000

1,800,000,000

1,800,000,000

(651,516,504)

(810,022,638)

9,765,398
1,158,248,894
5,441,134,073

11,254,546
1,001,231,908
6,087,988,102

20

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ขาดทุนสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2556

21

5.1.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556			
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
  ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
     ค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
  รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
  ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
  - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
  มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2555

23
23

1,908,651,369
230,480,387
2,139,131,756

1,709,869,907
191,591,906
1,901,461,813

23
23
23
24

828,777,267
421,395,418
351,533,433
365,849,153
1,967,555,271

1,054,361,513
400,740,578
293,375,010
246,307,394
1,994,784,495

26

171,576,485
64,411,295
2,003,971
6,485,373
244,477,124

(93,322,682)
45,344,040
366,043
5,537,488
(42,075,111)

7,902,615
7,402,615
311,071
228,860,823
69,452,133
159,408,690

7,294,138
6,794,138
336,825
(56,500,212)
27,579,233
(84,079,445)

27

17

(902,556)

5.1.1

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2556

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556

บาท

-

(1,489,148)
(2,391,704)
157,016,986

8,284,227
8,284,227
(75,795,218)

0.89

(0.53)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556			
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

21
5.1.1

5.1.1

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
1,200,000,000

กำ�ไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น
สะสม
ของส่วนของเจ้าของ ยังไม่ได้
ส่วนเกิน (ตํา่ กว่า) ทุน
จัดสรร
จากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
(725,943,193)
2,970,319

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

600,000,000
1,800,000,000

-     
(84,079,445)
(810,022,638)

8,284,227
11,254,546

600,000,000
(75,795,218)
1,001,231,908

1,800,000,000

(810,022,638)

11,254,546

1,001,231,908

1,800,000,000

158,506,134
(651,516,504)

(1,489,148)
9,765,398

157,016,986
1,158,248,894

477,027,126

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 			
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการ
รับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

5.3

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
  - ตั๋วเงินคลังที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำ�หนด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
  - ตั๋วเงินที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำ�หนด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำ�หนด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำ�หนด
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
เงินให้กู้ยืม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
และที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
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2556

2555

3,018,210,191
577,708,001
(1,420,664,477)

2,688,553,153
1,968,461,157
(4,871,083,945)

(93,664,574)
(424,152,119)
(337,020,804)
65,433,818
8,500
3,827,002
(205,822,044)
(11,547,103)
1,172,316,391

(73,480,996)
(382,523,621)
(300,917,768)
42,539,083
4,000
2,441,750
(187,087,998)
(11,067,544)
(1,124,162,729)

-      

110,000,000

2,500,000
8,860,000
6,900,000
20,193,035
1,935,100
2,775,090

23,000,000
476,210,000
12,520,000
11,015,532
2,211,685
3,769,561

69,817,190
112,980,415

886,959,522
1,525,686,300

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 			
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ต่อ)
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
เงินให้กู้ยืม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
และที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556

(181,370,468)
(365,000)
(16,084,974)
(1,165,265)

(53,584,140)
(2,810,000)
(15,375,848)
(11,215,960)

(28,760,890)
(227,746,597)
(114,766,182)

(1,122,634,129)
(1,205,620,077)
320,066,223

-

5.2

2555

1,057,550,209
534,742,070
1,592,292,279

600,000,000
600,000,000
(204,096,506)
738,838,576
534,742,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงานของบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดย
มีธุรกิจหลักคือการประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 และ เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2554 ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รบั การอนุมตั กิ ารแปรสภาพดังกล่าวจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ว โดยบริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจ
มีอยู่ หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำ�เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นและนำ�เสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำ�และ
ยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
บริษทั จัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบตั ทิ างการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2 การนำ�มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
บริษัทได้นำ�มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ
สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8

ส่วนงานดำ�เนินงาน

บริษทั ได้นำ�มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั แิ ล้ว ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินของบริษทั
อย่างเป็นสาระสำ�คัญ
2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24

(ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 28
ฉบับที่ 31
ฉบับที่ 34
ฉบับที่ 38

(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

วันที่มีผลบังคับใช้

การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินสัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559

สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซด์

1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานการบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษทั จะนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มาเริม่ ถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินของบริษทั เมือ่ มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ซึ่งผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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2.4 ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำ�หนดนโยบาย
การบัญชี การประมาณการและการตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณ
การของผูบ้ ริหาร ได้พจิ ารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี
ดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบี้ยประกันภัยจ่ายต่อและเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนแล้ว
สำ�หรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่าย
ล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำ�ขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัย ต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และ
เงินส่วนแบ่งกำ�ไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและบำ�เหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าจ้างและบำ�เหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตั๋วเงินที่
มีกำ�หนดไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน หรือที่มีกำ�หนดเกิน 3 เดือน ไม่รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด โดยนำ�
ไปแสดงรวมไว้ในกิจกรรมลงทุน
3.3 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
3.4 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับชำ�ระหนี้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชำ�ระหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้ของ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน
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เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำ�หน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำ�หน่ายคำ�นวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำ�นวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยแล้วแต่กรณี มูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
3.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
5  ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
5  ปี
ยานพาหนะ
5  ปี
3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
5  ปี
สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย
10  ปี
3.8 เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทคำ�นวณเงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัย ดังนี้
การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง (ตัวเรือ)
   ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (สินค้า)
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

- ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
- เต็มจำ�นวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
- เต็มจำ�นวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง

3.9 สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำ�เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามมูลค่า
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งสำ�รองเพิ่มเติมสำ�หรับค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
3.10 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึง่ คงเหลือ ณ วันทีต่ ามงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ บริษทั รับรูก้ ำ�ไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เมือ่ มีการชำ�ระเงินและทีเ่ กิดจากการแปลงค่า
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อกำ�ไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น
3.11 ผลประโยชน์พนักงาน
3.11.1 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยได้จด
ทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายประจำ�ปี
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3.11.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงานซึ่งคำ�นวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The
Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและ
คำ�นวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลทีม่ กี ำ�หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ นิ ดังกล่าว โดยประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อกระจายต้นทุน
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
3.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับ ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่า
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
3.13 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำ�นวณจากกำ�ไร (ขาดทุน) ทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยใช้อัตราภาษีที่กำ�หนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
3.14 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยใช้จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันสิ้นปี   ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะใช้จำ�นวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ตามระยะเวลาการรับชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท
ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อนำ�มาคำ�นวณกำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
3.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบตั ทิ าง การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย บริษทั ต้อง
อาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันสิน้ ปี รวมทัง้ การแสดงรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยของงวดบัญชี ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4. ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทย

จากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 ผู้บริหารได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้บันทึกสำ�รองค่าสินไหมทดแทนสำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นํ้าท่วม
ดังกล่าว เป็นจำ�นวน 1,337.12 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 2,170.77 ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและ            
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 15) และบันทึกสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่จะขอรับคืนจากการประกันภัยต่อสุทธิเป็นจำ�นวน 806.81
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 1,896.63 ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 7)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนสำ�หรับเหตุการณ์นํ้าท่วมให้กับผู้เอาประกันภัยโดยสุทธิจากค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนจากการประกันต่อเป็นจำ�นวน 291.82 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 864.83 ล้านบาท) และได้บันทึกสินไหมทดแทนสุทธิจาก
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น (ลดลง) เป็นจำ�นวน (97.47) ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 :
108.58 ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาในปี 2557 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับคืนเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยต่อจากกรณีนํ้าท่วม เป็น
จำ�นวนเงิน 245.87 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจบางประการ
ทัง้ นีฝ้ า่ ยบริหารของบริษทั ได้สอบทานและประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและสำ�รองค่าสินไหมทดแทนรับคืนดังกล่าว ตามข้อมูลทีป่ ระเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระหรือผูป้ ระเมินของบริษทั จากสถานการณ์และหลักฐานทีไ่ ด้รบั และจากประสบการณ์ของผูบ้ ริหารของบริษทั อย่างไรก็ตามอาจ
มีความไม่แน่นอนสืบเนื่องจากการใช้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและสำ�รองค่าสินไหมทดแทนรับคืนดังกล่าว
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5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

5.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
5.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของเจ้าของแสดงด้วยยอดสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังนี้
2556
บาท
12,206,748
(2,441,350)
9,765,398

		
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุข้อ 19)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ

2555
บาท
14,068,183
(2,813,637)
11,254,546

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ดังนี้
2556
บาท
(1,861,435)
372,287
(1,489,148)

		
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ดูหมายเหตุข้อ 19)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

2555
บาท
10,210,625
(1,926,398)
8,284,227

5.1.2 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
		
เจ้าหนี้เพื่ออื่นซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวร
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556
บาท
17,898,269
(16,084,974)
1,813,295

2555
บาท
15,375,848
(15,375,848)
-

5.1.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
		
เจ้าหนี้เพื่ออื่นซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556
บาท
1,444,000
(1,165,265)
278,735

2555
บาท
11,215,960
(11,215,960)
-

2556
บาท
265,000
8,500,273
584,073,044
309,395,009
999,453,962
1,901,687,288
(309,395,009)
1,592,292,279

2555
บาท
260,000
18,318,496
266,293,610
350,451,309
249,869,964
885,193,379
(24,749,719)
(325,701,590)
534,742,070

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
		
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวลา
หลักทรัพย์รัฐบาล - ตั๋วเงินคลัง
หัก เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน (ดูหมายเหตุข้อ 8)
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 8)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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5.3 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
รายการกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 มีดังนี้
		
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็นเงินสดสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำ�หน่าย
ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรตัดจำ�หน่าย
ส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินคลังตัดจำ�หน่าย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำ�หน่าย
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  
- หน่วยลงทุน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
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2556
บาท

2555
บาท

228,860,823

(56,500,212)

16,869,165
17,641,135
(2,658,371)
2,820,250
12,245,228
3,883,770
(177,839)
15,003
-

16,672,894
17,655,623
(3,095,739)
5,757,889
101,209,317
2,374,790
(1,132,687)
(1,967,107)
42,377
(10,607)

(2,003,971)
114,677,115

(366,043)
46,906

392,172,308

80,687,401

(2,689,910)
(13,741,084)
1,637,820,827
(14,475,240)
6,561,024

(2,107,722)
(28,419,033)
1,667,605,070
(1,512,401)
2,817,232

(265,672,482)
(665,870,924)
72,400,432
5,771,191
16,737,363
14,849,989
1,183,863,494
(11,547,103)
1,172,316,391

522,190,076
(3,386,127,207)
1,555,443  
7,064,763        
11,375,383  
11,775,810
(1,113,095,185)
(11,067,544)
(1,124,162,729)

6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

				
					
				
จากผู้เอา
				
ประกันภัย
				
บาท
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
13,273,170
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
478,532
ค้างรับ 31 - 60 วัน
13,626
ค้างรับ 61 - 90 วัน
504
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
97,923
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
1,172,707
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
15,036,462
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-  
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
15,036,462

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จากตัวแทน				
และนายหน้า จากการรับ		
จากผู้เอา
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
รวม
ประกันภัย
บาท
บาท
บาท
บาท
159,305,965 1,957,252 174,536,387 10,748,556
35,944,853 1,199,673 37,623,058
410,179
12,423,878
886,406 13,323,910
365,609
6,020,261
979,629 7,000,394
21,290
25,811,276 3,075,162 28,984,361
659
440,972 1,572,595 3,186,274
239,947,205 9,670,717 264,654,384 11,546,293
(9,576,255 )
-   
(9,576,255 )
230,370,950 9,670,717 255,078,129 11,546,293

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จากตัวแทน
และนายหน้า จากการรับ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
บาท
บาท
160,578,654 1,093,043
35,481,915
986,830
13,140,374 3,728,110
4,606,985
992,731
13,730,274 4,140,676
662,930
224,485
228,201,132 11,165,875
(9,576,255 )
218,624,877 11,165,875

รวม
บาท
172,420,253
36,878,924
17,234,093
5,621,006
17,871,609
887,415
250,913,300
(9,576,255 )
241,337,045

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

		
เงินวางไว้จากการประกันต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เงินสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2556
บาท
706
649,288,512
1,303,849,350
1,953,138,568
(114,677,115)
1,838,461,453

2555
บาท
534
1,379,471,521
2,211,487,340
3,590,959,395
3,590,959,395

เงินสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมค่าเสียหายส่วนที่คาดว่า
จะเรียกคืนได้จากบริษัทประกันภัยต่อจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยเป็นจำ�นวนเงิน 806.81 ล้านบาท และ 1,896.63
ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้ดังนี้
		
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
   รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

2556
บาท
439,723,586
73,579,219
135,811,380
174,327
649,288,512

2555
บาท
1,163,235,591
215,781,343
437,530
17,057
1,379,471,521

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

				
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรที่ยัง
ขาดทุนที่ยัง
มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
				
ตัดจำ�หน่าย
ไม่เกิดขึ้น
ไม่เกิดขึ้น		
ลงทุนในหลักทรัพย์
								
ต่อสินทรัพย์รวม
				
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
358,837,746
3,709,511
362,547,257
6.66
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
99,956,023
253,927
100,209,950
1.84
หุ้นกู้
3,031,010
167,024
3,198,034
0.06
รวม
461,824,779
4,130,462
465,955,241
8.56
หลักทรัพย์เอกชน
หน่วยลงทุน
29,525,000
6,473,350
35,998,350
0.66
รวม
29,525,000
6,473,350
35,998,350
0.66
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
พันธบัตร
400,131,408
1,602,936
401,734,344
7.38
รวม
400,131,408
1,602,936
401,734,344
7.38
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
891,481,187
12,206,748
903,687,935
16.60
ราคาทุน/ราคาทุน ร้อยละของ
			
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนใน
				
หลักทรัพย์ต่อ
				
สินทรัพย์รวม
			
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)
309,395,009
5.69
รวม
309,395,009
5.69
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
309,395,009
5.69
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป

30

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556

1,210,970
1,210,970

0.02
0.02

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีระยะเวลาครบกำ�หนดดังนี้
						
ระยะเวลาครบกำ�หนด		
					
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
					
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
90,833,278 221,107,310
46,897,158
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
99,956,023
หุ้นกู้
3,031,010
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
776,996
2,798,012
555,454
รวม
191,566,297 226,936,332
47,452,612
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
พันธบัตร
400,131,408
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
1,602,936
รวม
401,734,344
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
593,300,641   226,936,332
47,452,612
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ

309,395,009
309,395,009
902,695,650     226,936,332

รวม
บาท
358,837,746
99,956,023
3,031,010
4,130,462
465,955,241
400,131,408
1,602,936
401,734,344
867,689,585

309,395,009
309,395,009
47,452,612 1,177,084,594

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
				
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรที่ยัง
ขาดทุนที่ยัง
มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
				
ตัดจำ�หน่าย
ไม่เกิดขึ้น
ไม่เกิดขึ้น		
ลงทุนในหลักทรัพย์
								
ต่อสินทรัพย์รวม
				
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
181,086,670
2,647,045
183,733,715
3.02
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
108,638,184
672,782
(57) 109,310,909
1.80
หุ้นกู้
3,041,079
194,125
3,235,204
0.05
รวม
292,765,933
3,513,952
(57) 296,279,828
4.87
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
2,203,338
8,646
2,211,984
0.04
หน่วยลงทุน
47,714,064
8,492,642
56,206,706
0.92
รวม
49,917,402
8,501,288
58,418,690
0.96
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
พันธบัตร
400,395,786
2,040,746
402,436,532
6.61
หุ้นกู้
4,701,596
12,254
4,713,850
0.08
รวม
405,097,382
2,053,000
407,150,382
6.69
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
747,780,717
14,068,240
(57) 761,848,900
12.52

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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ราคาทุน/ราคาทุน ร้อยละของ
			
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนใน
				
หลักทรัพย์ต่อ
				
สินทรัพย์รวม
			
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงิน
2,500,000
0.04
รวม
2,500,000
0.04
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)
24,749,719
0.41
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 5.2)
325,701,590
5.35
รวม
350,451,309
5.76
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
352,951,309
5.80
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป

1,210,970
1,210,970

0.02
0.02

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีระยะเวลาครบกำ�หนดดังนี้
						
ระยะเวลาครบกำ�หนด		
					
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
					
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
177,785,149
3,301,521
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
8,858,813
99,779,371
หุ้นกู้
3,041,079
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
1,422
3,194,144
318,329
รวม
8,860,235 283,799,743
3,619,850
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
2,203,338
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
8,646
รวม
2,211,984
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
พันธบัตร
400,395,786
หุ้นกู้
4,701,596
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
12,254
2,040,746
รวม
4,713,850 402,436,532
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
15,786,069 686,236,275
3,619,850
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงิน
เงินฝากธนาคารที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ

2,500,000
24,749,719
325,701,590
352,951,309
368,737,378

686,236,275

รวม
บาท
181,086,670
108,638,184
3,041,079
3,513,895
296,279,828
2,203,338
8,646
2,211,984
400,395,786
4,701,596
2,053,000
407,150,382
705,642,194

2,500,000
24,749,719
325,701,590
352,951,309
3,619,850 1,058,593,503

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากประจำ�ธนาคารได้วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำ�นวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ
ข้อ 18) (31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี)
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บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้นำ�ไปวางไว้เป็นประกันกับนายทะเบียน จำ�นวน 271.28 ล้านบาท
และ 235.60 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 32)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้ถูกนำ�ไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นสินทรัพย์หนุนหลังของ
บริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จำ�นวน 923.02 ล้านบาท และ 855.66 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 33)

9. เงินให้กู้ยืม

เงินให้กยู้ มื ของบริษทั เป็นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานโดยมีบคุ คลค้�ำ ประกัน ซึง่ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน ประกอบด้วย

			
ประเภทเงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมทั่วไป
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
   อันเกิดจากความเสียหายจากอุทกภัย

วงเงินกู้
ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
3.85

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

2.00

10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย / ณ วันที่
ณ วันที่ ค่าเสื่อมราคา จำ�หน่าย / ณ วันที่
1 มกราคม		
ตัดบัญชี 31 ธันวาคม 1 มกราคม		
ตัดบัญชี 31 ธันวาคม
2556			
2556
2556			
2556
									
									
									
									
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 21,186,323 3,735,443 (1,982,149 ) 22,939,617 (15,036,487 ) (2,149,279 ) 1,886,231 (15,299,535 )
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน 101,820,085 8,638,010 (50,214,011 ) 60,244,084 (85,154,900 ) (7,812,334 ) 50,191,713 (42,775,521 )
ยานพาหนะ
39,234,562 5,524,816 (5,434,535 ) 39,324,843 (19,052,373 ) (6,907,552 ) 5,434,528 (20,525,397 )
รวม
162,240,970 17,898,269 (57,630,695 ) 122,508,544 (119,243,760 ) (16,869,165 ) 57,512,472 (78,600,453 )
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
จำ�หน่าย
ณ วันที่
ณ วันที่ ค่าเสื่อมราคา จำ�หน่าย
ณ วันที่
1 มกราคม			
31 ธันวาคม 1 มกราคม			
31 ธันวาคม
2555			
2555
2555			
2555
									
									
									
									
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 16,525,645 4,715,888
(55,210 ) 21,186,323 (13,506,539 ) (1,560,358 )
30,410 (15,036,487 )
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน 108,683,960 2,403,560 (9,267,435 ) 101,820,085 (85,684,646 ) (8,704,372 ) 9,234,118 (85,154,900 )
ยานพาหนะ
38,608,508 8,256,400 (7,630,346 ) 39,234,562 (19,658,850 ) (6,408,164 ) 7,014,641 (19,052,373 )
รวม
163,818,113 15,375,848 (16,952,991 ) 162,240,970 (118,850,035 ) (16,672,894 ) 16,279,169 (119,243,760 )

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
และอุปกรณ์
สุทธิต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
บาท
6,149,836

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
และอุปกรณ์
สุทธิปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
บาท
7,640,082

16,665,185 17,468,563
20,182,189 18,799,446
42,997,210 43,908,091
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
และอุปกรณ์
สุทธิต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท
3,019,106

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
และอุปกรณ์
สุทธิปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท
6,149,836

22,999,314 16,665,185
18,949,658 20,182,189
44,968,078 42,997,210

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำ�นวนเงิน 37.37 ล้านบาท และ 78.18
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
ณ วันที่
ณ วันที่ ค่าตัดจำ�หน่าย ตัดบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม			
31 ธันวาคม 1 มกราคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556
2556			
2556
									
									
									
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เกิดจากการซื้อ/
ได้มาในภายหลัง
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 70,820,122
274,000 (6,956,598 ) 64,137,524 (50,882,875 ) (7,649,347 ) 6,956,443 (51,575,779 )
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
  ระหว่างติดตั้ง
18,910,000 1,170,000
20,080,000
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร
  และประกันภัย
100,000,000
-   
100,000,000 (21,598,685 ) (9,991,788 )
(31,590,473 )
รวม
189,730,122 1,444,000 (6,956,598 ) 184,217,524 (72,481,560 ) (17,641,135 ) 6,956,443 (83,166,252 )
ราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า/
ณ วันที่
ณ วันที่ ค่าตัดจำ�หน่าย ลดลง
ณ วันที่
1 มกราคม		
(โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม			
31 ธันวาคม
2555			
2555
2555			
2555
									
									
									
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เกิดจากการซื้อ/
ได้มาในภายหลัง
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 62,281,262 6,033,860 2,505,000 70,820,122 (43,246,413 ) (7,636,462 )
(50,882,875 )
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
  ระหว่างติดตั้ง
16,232,900 5,182,100 (2,505,000 ) 18,910,000
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร
  และประกันภัย
100,000,000
100,000,000 (11,579,524 ) (10,019,161 )
(21,598,685 )
รวม
178,514,162 11,215,960
189,730,122 (54,825,937 ) (17,655,623 )
(72,481,560 )

สินทรัพย์ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน
สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 31 ธันวาคม
2556
2556
บาท
บาท
19,937,247 12,561,745
18,910,000 20,080,000
78,401,315 68,409,527
117,248,562 101,051,272
สินทรัพย์ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน
สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 31 ธันวาคม
2555
2555
บาท
บาท
19,034,849 19,937,247
16,232,900 18,910,000
88,420,476 78,401,315
123,688,225 117,248,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำ�นวนเงิน 26.69 ล้านบาท และ 31.31 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ ได้ตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่

12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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2556
บาท
275,918,008

2555
บาท
336,349,029

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยผลกระทบทาง
ภาษีของรายการดังต่อไปนี้
					
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
					
1 มกราคม
ในกำ�ไรหรือ
ในกำ�ไรหรือ
					
2556
ขาดทุน
ขาดทุน
							
เบ็ดเสร็จอื่น
					
บาท
บาท
บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
1,915,251
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
256,500
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
72,017,478
20,241,863
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
114,736,035
45,783,551
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
  มีการรายงานให้บริษัททราบ
9,112,478
3,428,096
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
2,229,173
2,133,123
225,639
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
130,107,385 (130,107,385)
อื่นๆ
5,974,729
(2,135,908)
   รวม
336,349,029 (60,656,660)
225,639

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

					
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
					
1 มกราคม
ในกำ�ไรหรือ
ในกำ�ไรหรือ
					
2555
ขาดทุน
ขาดทุน
							
เบ็ดเสร็จอื่น
					
บาท
บาท
บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
1,840,465
74,786
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
858,353
(601,853)
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
82,820,100 (10,802,622)
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
261,680,475 (146,944,440)
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
  มีการรายงานให้บริษัททราบ
7,888,477
1,224,001
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,726,695
502,478
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
130,107,385
อื่นๆ
7,113,697
(1,138,968)
   รวม
363,928,262 (27,579,233)
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

บาท
1,915,251
256,500
92,259,341
160,519,586
12,540,574
4,587,935
3,838,821
275,918,008

บาท
1,915,251
256,500
72,017,478
114,736,035
9,112,478
2,229,173
130,107,385
5,974,729
336,349,029

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 27)

13. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
ลูกหนี้อื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการคํ้าประกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

2556
บาท
14,045,678
13,819,174
12,500,000
11,905,486
52,270,338

2555
บาท
21,744,698
11,067,544
12,500,000
10,677,904
55,990,146
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14. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2556
บาท
66,301,230
306,626,318
249,581,598
622,509,146

2555
บาท
73,270,562
209,137,078
605,773,988
888,181,628

15. สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
-   เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
-   เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกลง
-   เกิดขึ้นแล้ว และตกลงแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556
2555
บาท
บาท
2,842,470,718 6,228,597,925
17,140,484
(678,720,235)
1,947,643,978
(1,951,935,151)
2,176,599,794

6,120,004
(3,401,669,353)
4,492,617,911
(4,483,195,769)
2,842,470,718

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสำ�รองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำ�นวน
1,349.98 ล้านบาท และ 1,922.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงินได้รวมค่าเสียหายจากสถานการณ์
อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยเป็นจำ�นวนเงิน 1,337.12 ล้านบาท และ 2,170.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 4)

16. สำ�รองเบี้ยประกันภัย

สำ�รองเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
16.1 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
			
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556
2555
บาท
บาท
897,934,687 796,725,370
1,920,896,597 1,811,079,224
(1,908,651,369) (1,709,869,907)
910,179,915 897,934,687

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สำ�รองเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่ได้รวมเงินสำ�รองเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทต้องจัดสรรสำ�หรับเบี้ย
ประกันภัยต่อในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศ จำ�นวน 86.33 ล้านบาท และ 157.68
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทีใ่ ห้บริษทั บันทึกเงินสำ�รอง
ดังกล่าวในแบบรายงานการเงินที่บริษัทนำ�ส่งเป็นการเฉพาะ
16.2 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีการตั้งสำ�รองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำ�รองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจำ�นวน 567.10 ล้านบาท และ 614.88 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งมีจำ�นวนต่ำ�กว่าสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้
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17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทคำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งคำ�นวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย
2556
4.12
3,4,12
6
60

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการลาออก (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ)
อายุเกษียณ (ปี)

2555
3.97
3,4,12
5
60

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงดังนี้
			
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี

2556
บาท
44,236,637
4,409,430
1,623,220
1,128,195
(3,212,400)
48,185,082

2555
บาท
38,478,748
4,338,437
1,523,452
(104,000)
44,236,637

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 ประกอบด้วย
			
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (ดูหมายเหตุข้อ 25)

2556
บาท
4,409,430
1,623,220
6,032,650

2555
บาท
4,338,437
1,523,452
5,861,889

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำ�นวน
0.90 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำ�นวน 0.23 ล้านบาท)

18. เงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารจำ�นวน 20 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
บวกร้อยละ 2 ซึ่งมีการวางประกันด้วยเงินฝากประจำ�ธนาคารของบริษัทจำ�นวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 8) (31 ธันวาคม 2555: ไม่มี)

19. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

			
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2556
บาท
2,441,350

2555
บาท
2,813,637

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษี
ของรายการดังต่อไปนี้
					
ณ วันที่
รายการที่รับรู้
					
1 มกราคม
ในกำ�ไรหรือ
					
2556
ขาดทุน
							
					
บาท
บาท
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
2,813,637
รวม (ดูหมายเหตุข้อ 5.1.1)
2,813,637
-

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

					
ณ วันที่
รายการที่รับรู้
					
1 มกราคม
ในกำ�ไรหรือ
					
2555
ขาดทุน
							
					
บาท
บาท
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
887,239
รวม (ดูหมายเหตุข้อ 5.1.1)
887,239
-

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

(372,287)
(372,287)

1,926,398
1,926,398

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
บาท
2,441,350
2,441,350
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท
2,813,637
2,813,637

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 27)

20. หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอนำ�ส่ง
อื่นๆ
รวมหนี้สินอื่น

2556
บาท
17,343,800
25,688,569
6,419,537
3,340,209
30,192,485
82,984,600

2555
บาท
9,845,990
32,603,618
4,461,395
3,148,981
15,982,597
66,042,581

21. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนของจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,200
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) เป็น 2,400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำ�นวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จำ�หน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 1,200
ล้านบาท โดยบริษัทได้เรียกและรับชำ�ระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 60 ล้านหุ้น เป็นเงิน 600 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำ�นวณดังนี้
			
ยอดยกมาต้นปี
จำ�นวนหุ้นเพิ่มทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (60,000,000 x 242/366)
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2556
หุ้น
180,000,000
180,000,000

2555
หุ้น
120,000,000
39,672,131
159,672,131

22. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิ
สำ�หรับปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองนีจ้ ะนำ�มา
จัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดสรรทุนสำ�รองดังกล่าว

23. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

ข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงดังต่อไปนี้

		
ประกันอัคคีภัย
บาท
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันประกันภัยรับ
582,200,059
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
257,228,040
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
324,972,019
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
10,393,605
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
314,578,414
   รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
58,765,222
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
373,343,636
   
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
55,719,241
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
125,589,482
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
29,960,709
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
211,269,432

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
ส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

383,367,457
268,562,025
114,805,432

947,473,483
8,479,932
938,993,551

266,176,487
45,053,646
221,122,841

809,630,974
488,628,220
321,002,754

2,128,879
112,676,553
73,081,762
185,758,315

32,688,679
906,304,872
7
906,304,879

(15,921,043 )
237,043,884
7,527,049
244,570,933

(17,044,892 )
12,245,228
338,047,646 1,908,651,369
91,106,347 230,480,387
429,153,993 2,139,131,756

45,568,420
46,882,310
26,832,917
119,283,647

533,847,050
121,390,119
124,146,713
779,383,882

149,268,027
44,064,540
59,376,637
252,709,204

44,374,529
83,468,967
111,216,457
239,059,953

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
ส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันประกันภัยรับ
538,342,175 393,509,060 854,836,302 245,451,340 733,692,342
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
229,726,964 291,738,608
9,522,542
37,285,616 386,478,265
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
308,615,211 101,770,452 845,313,760 208,165,724 347,214,077
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(32,728,847 )
4,709,711
64,934,754
11,372,887
52,920,812
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
341,344,058
97,060,741 780,379,006 196,792,837 294,293,265
   รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
35,872,873
87,030,680
(5,984 )
6,212,509
62,481,828
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
377,216,931 184,091,421 780,373,022 203,005,346 356,775,093
   
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน
196,612,054
35,729,237 478,103,150 125,323,531 218,593,541
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
117,501,090
48,525,072 122,348,651
41,522,017
70,843,748
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
38,341,689
31,892,789
64,189,137
53,268,779 105,682,616
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
352,454,833 116,147,098 664,640,938 220,114,327 395,119,905

2,988,848,460
1,067,951,863
1,920,896,597

828,777,267
421,395,418
351,533,433
1,601,706,118

รวม
บาท
2,765,831,219
954,751,995
1,811,079,224
101,209,317
1,709,869,907
191,591,906
1,901,461,813

1,054,361,513
400,740,578
293,375,010
1,748,477,101
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24. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าบริการการจัดการ (ดูหมายเหตุข้อ 29)
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

2556
บาท
84,460,473
90,167,464
1,290,744
114,677,115
1,361,130
19,266,319
54,625,908
365,849,153

2555
บาท
70,841,543
84,607,365
686,409
46,906
1,364,400
39,999,990
48,760,781
246,307,394

2556
บาท
133,850,478
2,802,851
6,032,650
5,805,057
52,040,431
200,531,467

2555
บาท
129,547,754
2,340,147
5,861,889
5,732,481
39,560,319
183,042,590

25. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (ดูหมายเหตุข้อ 17)
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุข้อ 31)
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

26. กำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

			
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
รวมกำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2556
บาท
2,003,971
2,003,971

2555
บาท
366,043
366,043

2556
บาท
8,795,473
60,656,660
69,452,133

2555
บาท
(12,205,332)
39,784,565
27,579,233

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และกำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
			
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น (รายได้) และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556
บาท
228,860,823
45,772,165
23,679,968
69,452,133

2555
บาท
(56,500,212)
(12,995,049)
39,784,565
789,717
27,579,233

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 ธันวาคม
2555 ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้ลดเป็นร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และร้อยละ 23 ในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 ตามลำ�ดับ
บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ดูหมายเหตุข้อ
12 และข้อ 19)

28. กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงดังนี้

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) (ดูหมายเหตุข้อ 21)
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2556
159,408,690
180,000,000
0.89

2555
(84,079,445)
159,672,131
(0.53)

29. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือ
กรรมการบางส่วนร่วมกัน ซึง่ ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่าบริษทั ไม่มอี ทิ ธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว ดังนัน้ งบการเงินนีจ้ งึ แสดง
รวมถึงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำ�ร่วมกัน และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ รายการ
ดังกล่าวที่สำ�คัญมีดังนี้

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี  จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี  จำ�กัด
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท ทุนมหาโชค จำ�กัด
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำ�กัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

ประเภทธุรกิจ
ลงทุนและถือหุ้น
ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ลีสซิ่ง
วัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจทางโทรทัศน์
รับจ้างโฆษณา
ลงทุนในหลักทรัพย์
ให้เช่าพื้นที่สำ�นักงาน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ประกันชีวิต
รับจ้างโฆษณา
บริหารสินทรัพย์
บริการ
แฟ็กเตอริง
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริการ

ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำ�คัญมีดังนี้
					
					
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์  กรุงศรี  จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
เงินมัดจำ�ค่าเช่าและอุปกรณ์
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าจ้างและบำ�เหน็จค้างจ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้างจ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
768,792,427

453,239,310

311,236
128,862
485,597
975,414
107,614
37,632
570,639
2,155,489
4,772,483

41,515
139,516
4,930,108
230,936
26,320
131,772
41,350
343,770
513,411
115,186
6,513,884

2,401,652

2,743,792

3,924,273

3,910,050

12,388

11,468

15,883,009

13,201,654

6,286,136

5,483,482

10,560,156

8,441,044

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

			
					
					
เบี้ยประกันภัยรับ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท ทุนมหาโชค จำ�กัด
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำ�กัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด

19,939,063
4,728
1,513,962
20,749,112
84,228,312
8,964,241
45,666
75,768
1,134,943
100,172
620,344
300,000
1,402,363
1,054,441
1,085,615
3,603,694
144,822,424

21,360,513
146,369
1,480,378
10,551,928
84,022,235
8,056,754
47,671
148,088
1,254,531
253,758
827,169
320,000
883,846
1,460,823
6,936
42,014
3,010,000
133,873,013

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

			
					
					
ดอกเบี้ยรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

8,881,482

7,675,958

บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป
			
					
					
ค่าจ้างและบำ�เหน็จ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
165,330,014

136,854,929

71,465,162

64,511,372

บริษทั จ่ายค่าจ้างและบำ�เหน็จ และค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ ตามเงือ่ นไขและอัตราทีต่ กลงในสัญญา Bancassurance Agreement ระหว่าง
บริษทั กับธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าบำ�เหน็จเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป
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ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
124,796

138,643

บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป
			
					
					
ค่าเช่าและค่าบริการ
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
ค่าบริการการจัดการ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
(ดูหมายเหตุข้อ 24)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
15,650,049

14,648,850

19,266,319

39,999,990

บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงาน เครื่องอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป
บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการการจัดการกับบริษัทใหญ่ในการรับบริการด้านการบริหารและการจัดการด้านบัญชี เงินเดือน และสารสนเทศ ซึ่งอัตรา
ค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใหญ่ใช้ไปสำ�หรับการให้บริการแก่บริษัท

30. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำ�หรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆ ของ
กรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
			
					
					
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
24,414,891
22,480,155

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2556 และวันที่ 12 เมษายน 2555 ตามลำ�ดับ

31. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้อง
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 และบริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราร้อยละ 5 โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง
เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 5.81
ล้านบาท และ 5.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 25)
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32. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกนำ�ไปวางประกันกับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 8)
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ งอัตรา
หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินสำ�รองสำ�หรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้

			
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคาร
รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

2556
บาท
257,275,896
14,000,000
271,275,896

2555
บาท
51,600,324
184,000,000
235,600,324

33. สินทรัพย์หนุนหลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้นำ�เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 8) เพื่อเป็น
สินทรัพย์หนุนหลังสำ�หรับบริษทั ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้ส�ำ หรับ
หนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยสินทรัพย์หนุนหลังดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
			
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์หนุนหลัง

2556
บาท
208,679,345
35,998,350
401,734,344
275,395,009
1,210,970
923,018,018

2555
บาท
247,179,504
58,418,690
407,150,382
141,701,590
1,210,970
855,661,136

34. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จำ�นวน 17.58 ล้านบาท และ 10.18 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

35. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระ
หนี้สินไว้ในบัญชีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำ�นวน 31.99 ล้านบาท และ 13.68 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระสำ�คัญ
35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 15.92 ล้านบาท และ 17.09 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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36. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

		
ประเภท
ระยะเวลาที่เหลืออยู่
รวมจำ�นวนเงิน
			
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
ที่ตอ้ งจ่าย
				
แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญา
					
เช่าที่เหลือ
			
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
พื้นที่สำ�นักงาน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2,932,538
2,932,538
- อื่นๆ
2,927,971
3,379,014
6,306,985
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2,896,425
2,896,425
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3,861,900
3,861,900
12,618,834
3,379,014
15,997,848
		
ประเภท
ระยะเวลาที่เหลืออยู่
รวมจำ�นวนเงิน
			
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
ที่ตอ้ งจ่าย
				
แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญา
					
เช่าที่เหลือ
			
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
พื้นที่สำ�นักงาน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
4,692,060
2,896,425
7,588,485
- อื่นๆ
2,523,075
5,051,005
7,574,080
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
4,692,060
2,896,425
7,588,485
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
6,256,080
3,861,900
10,117,980
18,163,275
14,705,755
32,869,030

37. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือเพื่อการค้า
37.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทสี่ �ำ คัญ วิธกี ารทีใ่ ช้ซงึ่ รวมถึงเกณฑ์ในการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการ
เงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3

37.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ เกิดจากการทีล่ กู ค้าหรือคูส่ ญั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในสัญญาทีท่ �ำ ไว้กบั บริษทั ซึง่ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทได้ บริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยดำ�เนินการประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันอย่างรอบคอบ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านและให้กยู้ มื ไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดของประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ งการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ถอื เป็นมูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
37.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ผี ลกระทบต่อรายได้ ดอกเบีย้ จากการลงทุน เงินลงทุนของบริษทั
ประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสัน้ และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ ทัง้ ทีเ่ ป็นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวและอัตราดอกเบีย้ คงที่
บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งจากการลงทุนโดยคำ�นึงถึงความเสีย่ งจากการลงทุนควบคูก่ บั ความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้
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สินทรัพย์ทางการเงินที่สำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้
			
			
			
			
			
			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
   เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
  พันธบัตรรัฐบาลไทย
  พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
  หุน
้ กู้
หลักทรัพย์เอกชน
  หุน
้ กู้
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
  พันธบัตร
  หุน
้ กู้
   เงินลงทุนทีถ่ อื จนครบกำ�หนด
หลักรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
  ตัว๋ เงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
   ทีค่ รบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
  เงินฝากธนาคารพาณิชย์
  เงินฝากธนาคารทีน
่ �ำ ไป
    วางเป็นประกัน
รวม
  

ราคาตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
คงที่
ปรับขึ้นลง
คงที่
ตามอัตราตลาด		
ตามอัตราตลาด		
บาท
บาท
บาท
บาท
603,841,516

-

203,082,861

-

-

362,547,257
100,209,950
3,198,034

-

183,733,715
109,310,909
3,235,204

-

-

-

2,211,984

-

401,734,344
-

-

402,436,532
4,713,850

-

-

-

2,500,000

-

-

-

24,749,719

309,395,009
603,841,516 1,177,084,594

325,701,590
203,082,861 1,058,593,503

เครือ่ งมือทางการเงินซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีจ่ ดั แบ่งตามระยะเวลานับจากวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินถึงวันทีท่ มี่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้
ใหม่หรือวันที่ครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้
			
			
			
			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
พันธบัตร
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไป
วางเป็นประกัน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท

91,356,347
100,209,950
-

223,738,298
3,198,034

401,734,344

-

309,395,009
902,695,650

226,936,332

47,452,612
-

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละ

362,547,257
100,209,950
3,198,034

3.24
3.38
5.39

401,734,344

4.18

309,395,009
47,452,612 1,177,084,594

2.77

-
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
พันธบัตร
หุ้นกู้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไป
วางเป็นประกัน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท

8,860,235
-

180,113,865
100,450,674
3,235,204

2,211,984

-

4,713,850

3,619,850
-

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละ

183,733,715
109,310,909
3,235,204

3.56
3.36
5.39

-

2,211,984

4.10

402,436,532
-

-

402,436,532
4,713,850

4.18
3.85

2,500,000

-

-

2,500,000

3.25

24,749,719

-

-

24,749,719

2.82

325,701,590
368,737,378

686,236,275

325,701,590
3,619,850 1,058,593,503

2.97

37.4 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้จัดทำ�โดยบริษัท ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดและวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสำ�หรับแต่ละ
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรม มีดังต่อไปนี้
			
			
			
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หุน้ ทุน
หลักทรัพย์อน่ื - หน่วยลงทุน
ตัว๋ เงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
893,733,053
1,210,970
35,998,350
-

894,821,531
24,712,229
35,998,350
-

617,004,919
1,210,970
56,206,706
2,500,000

617,850,711
17,892,276
56,206,706
2,500,000

วิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีวันครบกำ�หนดเหลือไม่เกิน 90 วัน ถือตามราคาที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญา
คงเหลือ ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทุนและหลักทรัพย์อื่นที่มีไว้เผื่อขายจะถือตามราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันทำ�การสุดท้ายของปี และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือราคา
ตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
หนี้สินทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่มีวันครบกำ�หนดเหลือไม่เกิน 90 วัน ถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
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38. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

การจำ�แนกส่วนงานทางธุรกิจได้จดั ทำ�ขึน้ ตามเกณฑ์ทใี่ ช้ในการจัดทำ�รายงานภายในทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร ของบริษทั ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจทีน่ ำ�เสนอต่อผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำ�เนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
บริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งแบ่งตามประเภทการรับประกันภัยที่ส�ำ คัญของบริษัทได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัทดำ�เนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั ไม่มรี ายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจำ�นวนเงินตัง้ แต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม
การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงดังต่อไปนี้

				
			
ประกันอัคคีภัย
			
บาท
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันประกันภัยรับ
582,200,059
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
257,228,040
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
324,972,019
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัย
  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
10,393,605
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
314,578,414
   รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
58,765,222
  รวมรายได้จากการรับประกันภัย
373,343,636
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
  ในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันภัยทาง		
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

383,367,457
268,562,025
114,805,432

947,473,483 1,075,807,461 2,988,848,460
8,479,932 533,681,866 1,067,951,863
938,993,551 542,125,595 1,920,896,597

2,128,879
112,676,553
73,081,762
185,758,315

32,688,679
906,304,872
7
906,304,879

(32,965,935) 12,245,228
575,091,530 1,908,651,369
98,633,396 230,480,387
673,724,926 2,139,131,756

55,719,241
125,589,482
29,960,709
211,269,432

45,568,420
46,882,310
26,832,917
119,283,647

533,847,050
121,390,119
124,146,713
779,383,882

193,642,556 828,777,267
127,533,507 421,395,418
170,593,094 351,533,433
491,769,157 1,601,706,118

162,074,204

66,474,668

126,920,997

181,955,769

537,425,638
365,849,153
171,576,485
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ประกันอัคคีภัย
			
บาท
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันประกันภัยรับ
538,342,175
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
229,726,964
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
308,615,211
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัย
  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(32,728,847)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
341,344,058
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
35,872,873
  รวมรายได้จากการรับประกันภัย
377,216,931
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
  ในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกันภัยทาง		
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

393,509,060
291,738,608
101,770,452

854,836,302
9,522,542
845,313,760

979,143,682 2,765,831,219
423,763,881 954,751,995
555,379,801 1,811,079,224

4,709,711
97,060,741
87,030,680
184,091,421

64,934,754
780,379,006
(5,984)
780,373,022

64,293,699 101,209,317
491,086,102 1,709,869,907
68,694,337 191,591,906
559,780,439 1,901,461,813

196,612,054
117,501,090
38,341,689
352,454,833

35,729,237
48,525,072
31,892,789
116,147,098

478,103,150
122,348,651
64,189,137
664,640,938

343,917,072 1,054,361,513
112,365,765 400,740,578
158,951,395 293,375,010
615,234,232 1,748,477,101

24,762,098

67,944,323

115,732,084

(55,453,793)

152,984,712
246,307,394
(93,322,682)

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
		
ประกันภัยทาง		
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด ส่วนที่ปันไม่ได้
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
468,485,164 416,734,133 50,016,218 1,222,276,193 3,283,622,365 5,441,134,073
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
979,872,434 192,145,455 53,002,001 2,656,773,436 2,206,194,776 6,087,988,102
หนี้สิน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

867,451,765
1,100,848,461

405,181,350
233,674,782

640,752,740 2,189,019,870
607,945,282 3,005,143,706

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอำ�นาจลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
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180,479,454 4,282,885,179
139,143,963 5,086,756,194

ทำ�เนียบสาขาบริษัท
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่
: 158/9 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ปาง ตำ�บลป่าตัน
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
: +66-5321-0405-8
โทรสาร
: +66-5321-0409
จังหวัดที่ดูแล
: เชียงใหม่ ลำ�ปาง ลำ�พูน แพร่ น่าน
แม่ฮ่องสอน

สาขาขอนแก่น
ทีอ่ ยู่
: 90 หมูท่ ่ี 14 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
: +66-4323-5280-2
โทรสาร
: +66-4323-5283
จังหวัดที่ดูแล
: ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์

สาขานครสวรรค์
ที่อยู่
: 21/77 หมู่ที่11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำ�บลวัดไทร อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000
โทรศัพท์
: +66-5631-0751-4
โทรสาร
: +66-5631-0668
จังหวัดที่ดูแล
: นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
อุทัยธานี

สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่
: 792/1-2 ถนนชยางกูร ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
: +66-4528-4422-4
โทรสาร
: +66-4528-4425
จังหวัดที่ดูแล
: อุบลราชธานี ยโสธร อำ�นาจเจริญ
มุกดาหาร

สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่
: 459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ
ตำ�บลสมอแข อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
: +66-5522-4161, +66-5522-3758
โทรสาร
: +66-5522-4169
จังหวัดที่ดูแล
: พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
พิจิตร ตาก กำ�แพงเพชร
สาขาย่อย เชียงราย
ที่อยู่
: 250/8 หมูท่ ่ี 16 ถนนราชโยธา ตำ�บลรอบเวียง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์
: +66-5375-8661-3
โทรสาร
: +66-5375-8664
จังหวัดที่ดูแล
: เชียงราย พะเยา
สาขาย่อย สระบุรี
ที่อยู่
: 96/18 ถนนสุดบรรทัด ตำ�บลปากเพรียว
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์
: +66-3631-5071-2
โทรสาร
: +66-3631-5073
จังหวัดที่ดูแล
: สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
นครนายก

สาขานครราชสีมา
ทีอ่ ยู่
: 901/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
: +66-4426-3540-2
โทรสาร
: +66-4426-3543
จังหวัดที่ดูแล
: นครราชสีมา ชัยภูมิ
สาขาย่อย สุรินทร์
ที่อยู่
: 13/9 ถนนหลักเมือง ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
: +66-4453-1673
โทรสาร
: +66-4453-1674
จังหวัดที่ดูแล
: สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
สาขาอุดรธานี
ที่อยู่
: 844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด) ตำ�บลหมากแข้ง
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
: +66-4234-2280-1
โทรสาร
: +66-4234-2782
จังหวัดที่ดูแล
: อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู นครพนม
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ภาคใต้

ภาคตะวันออก

สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่
: 70,72 ถนนโชติวิทยะกุล 3
ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์
: +66-7442-8746-9
โทรสาร
: +66-7442-8750
จังหวัดที่ดูแล
: สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส

สาขาระยอง
ที่อยู่

สาขาภูเก็ต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
จังหวัดที่ดูแล

: 74/253-254 (พูนผลไนท์พลาซ่า)
ถนนพูนผล ตำ�บลตลาดเหนือ
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
: +66-7621-6000, +66-7622-4999
: +66-7621-9383
: ภูเก็ต พังงา

สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่
: 210/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม
ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์
: +66-7721-8529-31
โทรสาร
: +66-7721-8532
จังหวัดที่ดูแล
: สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช
ระนอง
สาขาย่อย กระบี่
ที่อยู่
: 434/21 ถนนอุตรกิจ ตำ�บลกระบี่ใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์
: +66-7563-2871-2
โทรสาร
: +66-7563-2873
จังหวัดที่ดูแล
: กระบี่
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โทรศัพท์
โทรสาร
จังหวัดที่ดูแล
สาขาชลบุรี
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
จังหวัดที่ดูแล

: 9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลเชิงเนิน
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
: +66-3886-1326-8, +66-3861-4465,
+66-3861-4923
: +66-3862-0659
: ระยอง จันทบุรี ตราด
: 208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา
ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
: +66-3871-5877-8
: +66-3871-5879
: ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

สาขานครปฐม
ที่อยู่
: 94 ถนนราชมรรคา ตำ�บลสนามจันทร์
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์
: +66-3428-0119-21
โทรสาร
: +66-3428-0122
จังหวัดที่ดูแล
: นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สาขาพัทยา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
จังหวัดที่ดูแล

: 3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
: +66-3848-8379-80
: +66-3848-8381
: พัทยา

สาขาย่อย หัวหิน
ที่อยู่
: 15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์
: +66-3254-7707-8
โทรสำ�ร
: +66-3254-7709
จังหวัดที่ดูแล
: ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. +66 2657 2555 แฟ็กซ์ +66 2657 2500 www.sagi.co.th

