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สารจากประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ

เศรษฐกจิไทยในป	ี2557	ทีผ่า่นมา	ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์
ไมส่งบทางดา้นการเมอืงซึง่เกดิขึน้ตัง้แตป่ลายป	ี2556	ถงึกลางป	ี	
2557	การสง่ออกของประเทศกไ็ดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวั	
ของเศรษฐกิจโลก	 จากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำานวยดังกล่าวทำาให้	
เศรษฐกิจไทยในปี	 2557	 เติบโตเพียงร้อยละ	 0.7	 ลดลงจากปี	
2556	ซึ่งเติบโตที่ร้อยละ	2.3	

การเตบิโตของธรุกจิประกนัวนิาศภยัโดยทัว่ไปขึน้อยูก่บัเศรษฐกจิ
ของประเทศ	ในป	ี2557	ธรุกจิประกนัวนิาศภยัเตบิโตอยูท่ีร่อ้ยละ		
1.07	ขณะที่ปี	2556	มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	13.1	ทั้งนี้	
เนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ	 และผลกระทบ	
ที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องจากการสิ้นสุดของนโยบายรถคันแรกของ
รัฐบาลที่แล้ว	 เบี้ยประกันภัยรับในส่วนของประกันภัยรถยนต์ซึ่ง
มอีตัราสว่นถงึรอ้ยละ	57	ของเบีย้ประกนัภยัรบัทัง้หมดของธรุกจิ
ประกันวินาศภัย	มีการเติบโตติดลบร้อยละ	0.45	ประกันอัคคีภัย		
และ	 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	 ล้วนมีการเติบโตติดลบ	
เช่นกัน	ประเภทประกันภัยหลักๆ	ที่มีการเติบโต	คือ	ประกันภัย	
ภาคอุตสาหกรรม	 ประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	และประกันสุขภาพ

สำาหรับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2557	บริษัทฯ	มีเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด	3.08	พันล้านบาท	มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.3	
โดยประเภทของการประกันภัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้
ไดแ้ก่	การประกนัอคัคภียั	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	4.3	การประกนัภยัทาง

ทะเลและขนสง่	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	1.8	การประกนัภยัเบด็เตลด็	เพิม่ขึน้	
รอ้ยละ	8.0	สำาหรบัในสว่นจำานวนกรมธรรมท์ัง้หมด	เพิม่ขึน้รอ้ยละ		
10	และ	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม	(Combined	Ratio)	
อยู่ที่ร้อยละ	 86.6	 และเมื่อรวมกับการได้รับค่าสินไหมรับคืน	
เพิ่มเติมจากผู้รับประกันภัยต่อจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยใน	
ปี	2554	จำานวน	146.5	ล้านบาท	ทำาให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม	
(Combined	Ratio)	ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ	78.6	ส่งผลให้บริษัทฯ	
มกีำาไรสทุธสิำาหรบัป	ี2557	จำานวน	362.6	ลา้นบาท	กำาไรสทุธติอ่
หุน้	2.01	บาท	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	127.5	จากปกีอ่น	และมอีตัราสว่น
ความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ	 493	 ทำาให้บริษัทฯ		
เป็นหนึ่งในบริษัทที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจประกันวินาศภัย

ในปี	 2558	 เศรษฐกิจไทย	 ถูกคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นใน
อัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่	ร้อยละ	3.0-4.0	ด้วยการใช้จ่ายของ
ภาคเอกชน	และการลงทนุทีเ่พิม่ขึน้อย่างมหาศาลของภาครฐัใน
โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน		รวมทัง้ราคานำา้มนัทีล่ดลง	
จะมีผลทำาให้เกิดการบริโภคดีขึ้น	 และช่วยทำาให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง	 ซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวจักรสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตขึ้น	และมีผลทำาให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมี
การเจรญิเตบิโตอยูท่ีป่ระมาณ	ร้อยละ	9	ซึง่สอดรบักบัการปรบัตวั	
ที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจไทย

บรษิทัฯ	ได้ตัง้เป้าหมายในการเตบิโตสำาหรบัปี	2558	ไว้ไม่ตำา่กว่า
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม	 ซึ่งบริษัทฯ	 ยังคง
เน้นการเตบิโตของธรุกจิรายย่อย	(Personal	Line)	ขณะเดยีวกนั
ได้มกีารลงทนุเพิม่และพฒันาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่
ช่วยในด้านการขยายตลาดให้มศีกัยภาพและขดีความสามารถใน
การบรหิารจดัการเพือ่สร้างความมัน่ใจและความพงึพอใจในการ
ให้บรกิารและตอบสนองความต้องการแก่ลกูค้า	รวมทัง้นายหน้า
และตัวแทน	 พร้อมกับยังมีเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานสร้าง	
ผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ได้อย่างสงูสดุ	และเพิม่ความแขง็แกร่งให้
บรษิทัฯ	อยูใ่นอนัดบัแนวหน้าของธรุกจิประกนัภยั	ในประเทศไทย	
และพร้อมที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนหรือเงินปันผลให้แก่	
ผู้ลงทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้

ท้ายนี้	ในนามของพนักงาน	ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ	
ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้า	 ตัวแทนและนายหน้ารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	
ด้วยดีตลอดมา

2 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2557
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กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรต่อหุ้น (บาท)

กำาไรจากการรับประกันภัย

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

เบี้ยประกันภัยรับ

กำาไรจากการลงทุน

กำาไรสุทธิ
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1,800.00	
5,362.58

1,523.52	

450.54

2.01

405.63	

1,158.25	

228.86

0.89

171.58	

หน่วย	:	ล้านบาท
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วิสัยทัศน์องค์กร
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำาในตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท

ภารกิจองค์กร
เรา...	จ้างงานบุคลากรที่มีทักษะและมีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ	
ให้การบริการที่เป็นเลิศรับรองการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันให้มีความยั่งยืน	
ส่งผลกำาไรที่มีการเติบโตต่อเนื่อง	
ให้คำามั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจองค์กร
เราจัดหาวิธีการแก้ปัญหาด้านประกันภัย	เพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ให้กับลูกค้าในโอกาสต่างๆ

หลักคุณธรรมและคุณค่าทางสังคม
การยึดหลักคุณธรรม	ซื่อสัตย์	มีจริยธรรม
ความเที่ยงธรรม	ยุติธรรม
การเปิดเผย	มีความโปร่งใส
ความสำานึกรับผิดชอบในหน้าที่	มีความรับผิดชอบ
ความน่าไว้วางใจ	เชื่อถือได้
ความเอาใส่ใจ	ยอมรับความแตกต่าง

วิสัยทัศน์องค์กร และพันธกิจ

4 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2557



โครงสร้างบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้อำานวยการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

สายงานธุรกิจประกันภัย สายงานจัดจำาหน่าย สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายรับประกันอัคคีภัย ฝ่ายตัวแทน

ฝ่ายบัญชี

กำากับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

ฝ่ายนายหน้านิติบุคคล

ฝ่ายการเงิน	และการลงทุน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และรับประกันภัยต่อ

ฝ่ายดำาเนินงาน-สาขา

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบริหารความเส่ียง

ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ฝ่ายสถาบันการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ฝ่ายการขายผ่านโทรศัพท์	
และการตลาดขายตรง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสินไหม ฝ่ายดำาเนินงาน-กรุงเทพ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ

5บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557



นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ

นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
และประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ**
กรรมการ	และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

นายโรวัน ดี อาซี่
กรรมการผู้อำานวยการ

นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
กำากับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ

6 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2557



นายชูศักดิ์ สาลี
กรรมการผู้จัดการ

นายสุรชัย พฤกษ์บำารุง
กรรมการอิสระ	
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. อูล์ฟ แลงจ์*
กรรมการ	และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
กรรมการอิสระ	
และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

*	 ดร.	อูล์ฟ	แลงจ์	 ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่	28	มกราคม	
2557	และลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่	30	กันยายน	2557

**	 นายไบรอัน	 เจมส์	 สมิธ	 ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเมื่อ	
วันที่	4	พฤศจิกายน	2557

7บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557



คณะผู้บริหาร

นายทิวากร กาญจนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
สายงานธุรกิจประกันภัย

นายสุภกิจ สุขพงษ์
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

นายอิศรา ชูวิศิษฐ์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์,	
บริหารความเสี่ยง	
และรับประกันภัยต่อ

นายรักชาติ สมิตินันทน์
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสิริวรรณ หวังวิไล
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเล	
และขนส่ง

นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายดำาเนินงาน	-	กรุงเทพฯ
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นางอภิรดี กาญจนรัตน์
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางภาพร ภิยโยดิลกชัย
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวกฤษณา พูนศิริ
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายสินไหมทั่วไป

นายศักดิ์รพี สังขพันธ์
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายดำาเนินงานกิจการสาขา

นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	
ฝ่ายบัญชี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

“พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าพร้อมไปกับธุรกิจอย่างยั่งยืน”

บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(SAGI)	ให้ความสำาคัญต่อ	“ความรับผิดชอบต่อสังคม”	โดยถือเป็นภารกิจ	
และพนัธะสญัญาของบรษิทัฯ	ในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของสงัคมไทยทีต่อ้งแสดงตนเปน็ตวัอยา่งทีด่ี	ผา่นการพฒันากจิกรรมและสรา้ง
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม	 และสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการต่างๆ	 ที่บริษัทฯ	 สนับสนุน	
ให้พนักงานของบริษัทฯ	 เป็นผู้นำาเสนออาสาทำากิจกรรม	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	 และการมีความรับผิดชอบอันเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ	ฝ่าย	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำาขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หวัใจของงานรบัผดิชอบตอ่สงัคมในมมุมองของบรษิทัฯ	คอื	การมบีทบาท	มสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งแทจ้รงิ	
บริษัทฯ	มอบสิทธิ์และโอกาสให้กับพนักงานในการอุทิศเวลาให้กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือสังคม	อีกทั้ง	
ยงัสามารถเสนอโครงการหรอืกจิกรรมอืน่ๆ	ทีน่า่สนใจเพิม่เขา้มาอกีดว้ย	บรษิทัฯ	มเีงือ่นไขในการนำาเสนอโครงการใหม่ๆ 	โดยคำานงึถงึ	
ความเหมาะสมของโครงการ	 เป้าหมาย	 และความต้องการที่แท้จริง	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	 จะสามารถดำาเนินการได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้	ซึ่งทั้งหมดนี้พนักงานมีคู่มือที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ	และแนวทางการปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอีกด้วย

กระบวนการทำากิจกรรม
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโครงการ (Insight)
บริษัทฯ	เน้นให้พนักงานอาสาสมัครมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำาเป็น	และความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

การเข้าถึงในระดับท้องถิ่น (Localization)
กิจกรรมหรือโครงการที่นำาเสนอควรเป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น	สังคม	ชุมชน	และ	หรือ	สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม (Involvement)
การมีส่วนร่วมจากพนักงานเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของโครงการ

สู่การพัฒนาการ (Transformation) อย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลง	และการพัฒนาการ	หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์
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 โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 11”
อีกหนึ่งโครงการดีๆ	เพื่อสังคม	ที่บริษัทฯ	ร่วมกับนิตยสารไทยแลนด์	อินชัวรันส์	และผู้สื่อข่าวสายประกัน	กับกิจกรรม	“พี่เพื่อ
นอ้ง	จากผองเพือ่นชาวประกนัและมวลมติรธรุกจิเพือ่สงัคม	ครัง้ที	่11	ณ	โรงเรยีนบา้นหนองหา้ง	ต.หนองขาม	อ.หนองหญา้ไซ		
จ.สุพรรณบุรี	โดยทางบริษัทฯ	และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารเพื่อนักเรียนและร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	กับนักเรียน

 โครงการ “จักรยานนี้ เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” จันทบุรี 
เปน็อกีหนึง่โครงการทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัที่	2	จากการประกวดโครงการ	CSR	ประจำาป	ี2557	ซึง่นำาเสนอโดยพนกังาน	โครงการ	
“จักรยานนี้	 เพื่อน้อง	 จากผองพี่	 SAGI”	 โดยบริษัทฯ	 และทีมจิตอาสาได้ร่วมกันมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน	
จำานวน	40	คน	40	คัน	เพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านและชุมชนใน
การให้บริการซ่อมบำารุงจักรยานของนักเรียนที่เกิดการชำารุด	พร้อมด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน	ณ	โรงเรียน
วัดขุนซ่อง	สาขาบ้านโป่งเกตุ	จันทบุรี

ด้านสังคม
 โครงการ “รอรัก... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ ปี 1” 

สืบเนื่องจากนโยบายบริษัทฯ	ที่เน้นให้มีการจัดกิจกรรม	CSR	อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้เกิดโครงการดีๆ	นี้ขึ้น	“โครงการ	รอรัก...	
หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ”	นี้เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	จากการประกวดโครงการ	CSR	ประจำาปี	2557		
ซึ่งนำาเสนอโดยพนักงาน	โครงการนี้ได้จัดขึ้น	ณ	มูลนิธิพันกิจเรือนจำาคริสเตียน	ชุมชนบึงพระราม	9	ถนนริมคลองลาดพร้าว	
แขวงบางกะป	ิเขตหว้ยขวาง	กรงุเทพฯ	โดยมเีปา้หมายชว่ยฟืน้ฟสูภาพจติใจของเดก็ตดิผูต้อ้งขงัและเดก็ทีค่ลอดในเรอืนจำา	เพือ่
ให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยทีมจิตอาสา	SAGI	ได้นำาแพทย์ตรวจสุขภาพ
ให้แก่เด็กเล็ก	มีการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้อนุบาล	รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค		
โครงการนี้ได้สร้างความภูมิใจให้ชาวจิตอาสา	 SAGI	 เป็นอย่างมาก	 ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรสิ่งดีๆ	 ให้แก่เด็กที่ด้อย	
โอกาส	และคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สัมผัส
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 โครงการ “12 ไอเดียอาสา เพื่อสร้างความสุขให้ใครบางคน”
จากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และ	สิ่งแวดล้อม	ของบริษัทฯ	จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดทำาปฎิทิน
ประจำาป	ี2557	อกีครัง้	กบัการขอมสีว่นรว่มในการแบง่ปนัประสบการณด์ีๆ 	กบัการมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืผูพ้กิารทางสายตา		
ผ่านปฎิทินและการ์ดอวยพรประจำาปี	 2557	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 ‘Leading	 a	 hand’	 กับ	 12	 ไอเดียอาสา	 เพื่อสร้างความสุข		
และแสดงให้เห็นว่ายังคงมีอีกหลายวิธีกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มคุณค่าและสรรสร้างสิ่งดีๆ	ให้กับชีวิตของพวกเขา	โดย
ภาพกิจกรรมต่างๆ	นี้เป็นแนวคิดที่สรรสร้างร่วมกันกับ	“ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนตาบอด	และ	ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพ
คนตาบอด	 นนทบุรี”	 ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 และ	 “สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย”	ความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆ	ด้วยการแบ่งปัน

ด้านสิ่งแวดล้อม
 โครงการ “ปลูกป่าชายเลนต่อเนื่อง สู่ปี 5” คลองโคน สมุทรสงคราม 

เปน็อกีหนึง่กจิกรรม	CSR	ทีจ่ดัขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่4	กา้วสูป่ทีี	่5	กบั	“โครงการ	ปลกูปา่ชายเลน	ณ	ศนูยอ์นรุกัษป์า่ชายเลน	
คลองโคน”	อำาเภอคลองโคน	จังหวัดสมุทรสงคราม	โดยในปีนี้มีอาสาสมัครร่วมกันหลายทีม	ประกอบด้วย	พนักงานจิตอาสา	
SAGI	พร้อมด้วยเยาวชนกว่า	20	ชีวิต	จากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำาคริสเตียน	และคณะตัวแทนที่มีจิตอาสากว่า	120	คน	ร่วมกัน	
ทำากิจกรรมปลูกป่าชายเลน	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 โครงการ “อนุรักษ์ท้องทะเล” สัตหีบ ชลบุรี 
สานตอ่กจิกรรรม	CSR	ดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยในปนีีบ้รษิทัฯ	ไดจ้ดั	“โครงการอนรุกัษท์อ้งทะเล”	ซึง่เปน็	
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	 โดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกัน	 ปลูกปะการัง	 และปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล	 อาทิ	 ปลาฉลาม	
ชนิดกินพืช,	ปูทะเล,	ปลานีโม่	ณ	หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	หาดเตยงาม	อ่าวนาวิกโยธิน	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
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ด้านการศึกษา
	 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ	

นครราชสีมา	สาขานครราชสีมา
•	 มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่	โรงเรียนบ้านวังหมี	
	 จำานวน	10	เครื่อง

สงขลา	สาขาหาดใหญ่
•	 มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่	โรงเรียนบ้านโคกเมือง	
	 จำานวน	10	เครื่อง

สงขลา	สาขาหาดใหญ่
•	 มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่	โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา	
	 จำานวน	5	เครื่อง

สงขลา	สาขาหาดใหญ่
•	 มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่	โรงเรียนบ้านคลองหวะ	
	 จำานวน	5	เครื่อง

	

	 มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา
สาขาภาคตะวันออก	ประกอบด้วย	สาขาระยอง	พัทยา	และชลบุรี
•	 บริษัทฯ	ได้จัดโครงการมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง	กับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	โดยในปีนี	้

บริษัทฯ	 ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร	 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา	 จำานวน	 90,000	 บาท		
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	พัทยา	จังหวัดชลบุรี
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สภาพโดยรวมของธุรกิจการตลาด และภาวะการแข่งขัน

บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	สรุปภาพรวมของธุรกิจ	ดังนี้

ประเภทธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจประกันภัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี	2557	ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	โดยมีอัตราการเติบโตของ	GDP	เพียงร้อยละ	0.7	
(ที่มา:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	เทียบกับปี	2556	ที่เติบโตร้อยละ	2.9	เป็นผลจากปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ยืดเยื้อจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี	2557	ซึ่งทำาให้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
และภาครฐัชะลอตวั	แม้ว่าในช่วงครึง่ปีหลงัสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงจะคลีค่ลายลงและการออกนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ
ต่างๆ	ของรฐับาลเริม่เป็นรปูธรรม	และนกัลงทนุตลอดจนผูบ้รโิภคเริม่มคีวามเชือ่มัน่การลงทนุและบรโิภคมากขึน้	แต่ผลสืบ่เนือ่งจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกตำ่า	ทำาให้การส่งออกไทยมีอัตราการเติบโตติดลบ	รวมทั้งกำาลังซื้อ
ของผูบ้รโิภคยงัจำากดัจากปัญหาหนีภ้าคครวัเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดบัสงูนำาไปสูค่วามเข้มงวดในการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัหรอื
รถยนต์ของสถาบันการเงิน

จากปจัจยัลบตา่งๆ	ทีก่ลา่วมาขา้งตน้	ผนวกกบัอตัราเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิทีล่ดลงจากภาวะการแขง่ขนัทีส่งูของบรษิทัประกนัภยัตอ่	
ต่างประเทศและการไม่มีภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 อีกทั้งการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ	
ได้แก่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยที่ไม่สามารถเริ่มดำาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในปี		
2557	ได้เต็มที่	ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี	2557	มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพียงร้อยละ	
1.1	โดยเบีย้ประกนัภยัเบด็เตลด็เตบิโตรอ้ยละ	5.1	ในขณะทีเ่บีย้ประกนัภยัอคัคภียั	ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ขยายตวัลดลงรอ้ยละ		
6.4	และร้อยละ	0.2	ตามลำาดับ

สำาหรบัการประกนัภยัรถยนต	์ไดร้บัผลกระทบจากยอดจำาหนา่ยรถยนตใ์หมท่ีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่งนบัตัง้แตก่ารสิน้สดุนโยบายรถคนัแรก		
โดยยอดจำาหน่ายรถยนต์ในประเทศปีนี้เท่ากับ	881,832	คัน	ลดลงร้อยละ	33.7	เมื่อเทียบกับปี	2556	ซึ่งลดลงที่ร้อยละ	7.2	ส่งผลให้	
เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับโดยตรงของปี	2557	หดตัวร้อยละ	0.5	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่เติบโตร้อยละ	14.0
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(หน่วย	:	พันบาท)

ประเภทการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

ปี 2557 ปี 2556 %เพิ่ม (ลด)

อัคคีภัย 11,058,654 11,814,663 (6.04)

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,293,933 5,302,201 (0.16)

ภัยเบ็ดเตล็ด 70,991,595 67,519,278 5.14

ภัยรถยนต์ 117,903,313 118,441,473 (0.45)

รวม 205,247,495 203,077,615 1.07

(ข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

การดำาเนินงานและพัฒนาการที่สำาคัญ
แมส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมจะมปีจัจยัลบหลายประการ	บรษิทัฯ	ยงัคงนโยบายไมแ่ขง่ขนัดา้นราคาหรอืใชก้ลยทุธใ์หค้า่ตอบแทนสงูๆ	
เพื่อจูงใจคู่ค้าและตัวแทนจำาหน่าย	 โดยที่บริษัทฯ	มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการมีมาตรฐานการให้บริการที่ดี	มีนโยบาย	
ในการคัดเลือกรับประกันภัยอย่างรอบคอบ	หลีกเลี่ยงการรับประกันภัยกลุ่มงานที่เสี่ยงเกินไป	เพื่อให้อัตรา	Loss	Ratio	และผลกำาไร
จากการรับประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บรษิทัฯ	สามารถสรา้งผลประกอบการในปี	2557	ไดด้กีวา่อตุสาหกรรมโดยเฉลีย่	กลา่วคอื	บรษิทัฯ	มเีบีย้ประกนัภยัรบัรวม	3,087.16	
ล้านบาท	ซึ่งขยายตัวร้อยละ	3.29	เมื่อเทียบกับปี	2556	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	มีกำาไรจากการรับประกันภัย	405.63	ล้านบาท	และเมื่อ
รวมรายไดส้ทุธจิากการลงทนุและรายไดอ้ืน่	61.05	ลา้นบาท	ทำาใหบ้รษิทัฯ	มกีำาไรกอ่นหกัภาษเีงนิได	้450.54	ลา้นบาท	และกำาไรสทุธ	ิ	
362.62	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	127.48	คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น	2.01	บาท	สูงขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ	0.89	บาท

ด้านพนักงาน 
บรษิทัฯ	มุง่สรรหาและรกัษาบคุลากรทีเ่ปน็คนดี	มคีณุธรรม	มคีวามรู	้ความสามารถมารว่มงาน	เนน้การอบรมและพฒันาพนกังานใหม้ี
ความกา้วหนา้	มกีารประเมนิผลงานอยา่งเปน็ระบบ	ใหผ้ลตอบแทนและจดัสวสัดกิารอยา่งยตุธิรรมและจงูใจ	รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศในการทำางานตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ	ให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย	ตามแนวคิด	Work	Life	Balance	

นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัเนน้ใหพ้นกังานมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็	ทำางานเปน็ทมี	สง่เสรมิบรรยากาศการทำางานใหเ้กดิความคดิรเิริม่	
สร้างสรรค์	เปิดเผย	และจริงใจ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่องค์กร

ด้านการทำางาน
บรษิทัฯ	มุง่พฒันาระบบขอ้มลู	ระบบงาน	และระบบเทคโนโลยใีหเ้ปน็มาตรฐานสากล	ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการทำางาน	เพือ่ยกระดบั	
การปฏิบัติงานและการบริการให้มีคุณภาพและรวดเร็ว	สามารถส่งมอบบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามกำาหนดเวลา	

ด้านสังคม 
บรษิทัฯ	ไดป้ลกูฝงัและสรา้งจติสำานกึใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัถงึความสำาคญัของการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 ตามนโยบายของบริษัทฯ	 ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	
ในด้านต่างๆ	เช่น	การสนับสนุนด้านการศึกษา	การพัฒนาชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ

ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าที่เข้ามาทำาประกันภัยจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกสาขางานทั้งของภาครัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	เช่น	โรงแรม	โรงงาน
อุตสาหกรรม	 สถาบันการเงิน	 บริษัทห้างร้านต่างๆ	 ตลอดจนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 ธุรกิจเช่าซื้อซึ่งจะต้องทำา
ประกนัภยัทรพัยส์นิตามกฎเกณฑข์องธรุกจิทีใ่หส้นิเชือ่นัน้ๆ	เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้	นอกจากนีย้งัมปีระชาชนและ
ขา้ราชการทีใ่หค้วามเชือ่ถอืและไวว้างใจในความมัน่คงของบรษิทั	ไดม้าใชบ้รกิารของบรษิทั	ซึง่ลกูคา้ของบรษิทั	ทีเ่ปน็บคุคลธรรมดา	
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จะมีอายุตั้งแต่	20	ปี	ขึ้นไป	ซึ่งจะทำาประกันภัยทรัพย์สินของตนเอง	เช่น	บ้านที่อยู่อาศัยและรถยนต์	นอกจากนี้ลูกค้าบางรายก็ได้
ทำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งกำาหนดอายุของผู้เอาประกันภัยระหว่าง	15-60	ปี	และประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางให้กับตนเอง
และบุคคลในครอบครัวควบคู่ไปด้วย	ซึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะไม่จำากัดอายุของผู้เอาประกันภัย

สำาหรับเบี้ยประกันอัคคีภัยปี	2557	ของบริษัท	ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	ลูกค้าสินเชื่อและลูกค้า
เงินฝาก	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งจะทำาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน	ที่อยู่อาศัยและร้านค้าย่อย	คิดเป็นร้อยละ	51.90	
ของเบี้ยประกันอัคคีภัยทั้งหมดของบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่มใหญ่	ดังนี้
1.	 ทรพัยส์นิของ	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	ลกูคา้ทีใ่ชส้นิเชือ่และมเีงนิฝากกบั	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	

และลูกค้าของสถาบันการเงินหลายแห่ง	
2.	 โรงงานอุตสาหกรรม	 สถาบันการเงิน	 โรงแรม	 บริษัทและร้านค้าต่างๆ	 ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร	 เขตปริมณฑล	 และเขต

ต่างจังหวัด
3.	 บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่	 20	ปีขึ้นไป	ที่ต้องการทำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 อุบัติเหตุเดินทางและทรัพย์สินของตนเอง	

เช่น	บ้าน	และรถยนต์
หมายเหตุ			ในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน	30%	ของรายได้รวม

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทแบ่งออกเป็น	3	ช่องทางหลัก	ดังนี้
1.	 ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2.	 ขายผ่านสถาบันการเงิน	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3.	 ขายโดยตรง	

สัดส่วนการจำาหน่ายของบริษัทในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	เป็นดังนี้

2557 2556 2555

1.	 ขายผ่านตัวแทนนายหน้า 47.93% 48.78% 52.59%

2.	 ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 48.94% 47.25% 43.30%

3.	 ขายโดยตรง 3.13% 3.97% 4.11%

แหลง่งานทีส่ำาคญัของบรษิทั	ไดแ้ก	่ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	สถาบนัการเงนิบางแหง่	ตวัแทนนายหนา้	และงานโดยตรง		
(Direct	Account)	 ในส่วนของโครงการ	Bancassurance	ที่บริษัทร่วมมือกันกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 (มหาชน)	และ
สถาบันการเงินบางแห่งก็ยังคงเป็นช่องทางการจำาหน่ายที่สำาคัญ

บรษิทัได้มแีนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่สนองความต้องการของลกูค้า	โดยได้ร่วมกบั	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	
(มหาชน)	นำาเสนอผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยัทีม่นีวตักรรมทีด่แีละสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า	อนัได้แก่	“พ	ี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)”	
นอกจากนี้	ก็ยังมีผลิตภัณฑ์	“ออโต้	พร้อม	ซุปเปอร์	3	พลัส	(Auto	Prompt	Super	3	Plus)”	และ	“ออโต้	พร้อม	3	พลัส	คุ้มครอง
นำ้าท่วม”	 ซึ่งเป็นส่วนของการประกันภัยรถยนต์	 โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทได้นำาเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากลูกค้าของธนาคาร
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ตวัแทนนายหนา้มบีทบาทอยา่งยิง่ในการขยายงานของบรษิทั	เนือ่งจากตวัแทนนายหนา้จะเปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำาการทำาประกนัทีเ่หมาะสม	
และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการทำาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยั	ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามสำาคญัอยา่งมากในการคดัเลอืกตวัแทน
และนายหนา้ทีม่ศีกัยภาพ	นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดม้กีารเสรมิประสทิธภิาพดว้ยการใหค้ำาปรกึษาและแนะนำาจดัอบรมเพือ่ใหเ้ปน็ตวัแทน	
และนายหน้าที่มีคุณภาพและทำางานอย่างมืออาชีพด้วย	

หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย		
พ.ศ.	2535	กำาหนดไว	้(พระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2551	มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่6	กมุภาพนัธ	์2551	เปน็ตน้ไป)		
โดยสามารถผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกำาหนดโดยยื่นคำาขอรับ	
ใบอนุาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท	 พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย	
ต่อนายทะเบียน

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสถิติของฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 สำาหรับปี	 2557	
บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด	ดังนี้

(หน่วย	:	พันบาท)

ประเภทการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

ของบริษัท
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
รวมทั้งหมด 63 บริษัท

ส่วนแบ่งตลาด อันดับที่ 
ส่วนแบ่ง

อัคคีภัย 602,871 11,058,654 5.45 6

ภัยทางทะเลและขนส่ง 371,606 5,293,933 7.02 4

ภัยเบ็ดเตล็ด 1,151,171 70,991,595 1.62 18

ภัยรถยนต์ 928,512 117,903,313 0.79 30

 รวม 3,054,160 205,247,495 1.49 18

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิประกนัภยัในประเทศมจีำานวนทัง้สิน้	63	บรษิทั	แบง่เปน็กลุม่บรษิทัประกนัวนิาศภยั
ไทยจำานวน	53	บริษัท	สาขาบริษัทต่างประเทศ	5	บริษัท	และกลุ่มบริษัทประกันภัยสุขภาพอีก	5	บริษัท

บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันจากการที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคง	 ดำาเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน	 อีกทั้งได้รับการ
สนับสนุนงานด้านประกันภัยจาก	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	 บริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	
และสถาบันการเงินหลายแห่ง	 ทั้งนี้บริษัทและธนาคารได้เกื้อกูลกันในการทำาธุรกิจตลอดมา	 ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยสำาหรับ
อัคคีภัย	ภัยเบ็ดเตล็ด	ภัยทางทะเลและขนส่ง	และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น	จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	ลูกค้าที่ทำาประกันภัย
เริ่มหันมาให้ความสนใจต่อคุณภาพของการให้บริการควบคู่กับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยมากขึ้น	ดังนั้นบริษัทจึง
ให้ความสำาคัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ณ	สิ้นปี	2557	บริษัทมีสาขาในต่างจังหวัด	จำานวน	14	สาขา	และอีก	5	สาขาย่อย
เพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	ที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคอีสาน	และภาคใต้	โดยการดำาเนินงาน
ของสาขาทัง้หมดจะเปน็ระบบ	ON-LINE	เชือ่มโยงกบัสำานกังานใหญ	่ทัง้นีก้เ็พือ่ใหก้ารบรหิารงานและการใหบ้รกิารของสาขาทัง้หมด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สะดวก	และรวดเร็ว	สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท	คือ	รายได้จากการรับประกันภัย	ซึ่งบริษัทจะนำาเงินรายได้ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
เพิม่ขึน้	นอกจากนีย้งัมเีงนิทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้	ซึง่บรษิทัจะตอ้งนำาไปบรหิารดำาเนนิงานเพือ่ใหเ้กดิผลตอบแทนเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั

การให้กู้ยืม
บริษัทมีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม	ดังนี้

การให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมของบริษัท	จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย	 พ.ศ.	 2556	 (“ประกาศ”)	 ซึ่งได้
กำาหนดประเภท	สัดส่วนและเงื่อนไขการให้กู้ยืม

ความสามารถในการดำารงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
นโยบายในการดำารงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	 :	อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทของการประกันภัยที่บริษัทตั้งไว้คือ	
ประมาณร้อยละ	50

สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง	 :	 บริษัทมีการบริหารกระแสเงินสดในการดำาเนินงานในแต่ละวันโดยจะคงเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารระยะสั้นไว้ในจำานวนที่เพียงพอกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงานในแต่ละวัน	เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-	ไม่มี	-

ปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดในการประกอบธุรกิจ
ในส่วนของบริษัทไม่มี	เนื่องจากบริษัทได้รับใบอนุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ	และงบกระแสเงินสด	สำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล	
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้	ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบ	
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ		
วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัชี	ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ
อนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	ผูส้อบบญัชพีจิารณา
การควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ	
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ		
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี	
ที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	 ศรีอยุธยา	 เจนเนอรัล	 ประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ณ	 วันที่		
31	 ธันวาคม	 2557	 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ	
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ดร.	ศุภมิตร		เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356
วันที่	19	กุมภาพันธ์	2558	 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

19บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท
“ปรับปรุงใหม่”

หมายเหตุ

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2556

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 1,331,413,276	 1,592,292,279	 534,742,070	

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 10,300,074	 10,889,976	 8,200,066	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ 6 305,664,100	 255,078,129	 241,337,045	

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 7	และ	38 1,426,546,757	 2,266,431,074	 4,007,840,736	

สินทรัพย์ลงทุน

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8

	 	 เงินลงทุนเผื่อขาย 414,234,407	 903,687,935	 761,848,900	

	 	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 1,407,805,766	 309,395,009	 352,951,309	

	 	 เงินลงทุนทั่วไป 1,160,970	 1,210,970	 1,210,970	

	 	 	 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,823,201,143	 1,214,293,914	 1,116,011,179	

	 เงินให้กู้ยืม 9 1,327,303	 2,574,742	 4,232,769	

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 10 44,999,054	 43,908,091	 42,997,210	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 11 88,236,847	 101,051,272	 117,248,562	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 205,244,689	 275,918,008	 336,349,029	

ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี 59,835,673	 54,395,871	 39,920,631	

สินทรัพย์อื่น 13 65,811,972	 52,270,338	 55,990,146	

รวมสินทรัพย์ 5,362,580,888	 5,869,103,694	 6,504,869,443	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2557



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท
“ปรับปรุงใหม่”

หมายเหตุ

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2556

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,151,921	 - -

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 14 795,480,417	 622,509,146	 888,181,628	

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและ

	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 15 995,377,458	 2,176,599,794	 2,842,470,718	

	 สำารองเบ้ียประกันภัย 16	และ	38 1,451,942,098	 1,338,149,536	 1,314,816,028	

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 56,374,662	 48,185,082	 44,236,637	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 3,434,753	 2,441,350	 2,813,637	

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 334,883,105	 330,860,001	 258,459,569	

ค่านายหน้าค้างจ่าย 62,710,173	 52,876,141	 47,104,950	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 76,835,127	 56,249,150	 39,511,787	

หนี้สินอื่น 20 55,874,710	 82,984,600	 66,042,581	

	 รวมหนี้สิน 3,839,064,424	 4,710,854,800	 5,503,637,535	

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น	

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	240,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท 2,400,000,000	 2,400,000,000	 2,400,000,000	

	 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	180,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท 1,800,000,000	 1,800,000,000	 1,800,000,000	

ขาดทุนสะสม

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	(290,222,546) 	(651,516,504) 	(810,022,638)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	

	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 5.1.1 13,739,010	 9,765,398	 11,254,546	

	 รวมส่วนของเจ้าของ 1,523,516,464	 1,158,248,894	 1,001,231,908	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,362,580,888	 5,869,103,694	 6,504,869,443	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้

	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 22 	1,821,693,495	 	1,908,651,369	

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 22 	370,221,695	 	230,480,387	

	 	 	 	 	 รวมรายได้ 	2,191,915,190	 	2,139,131,756	

ค่าใช้จ่าย

	 การรับประกันภัย

	 	 ค่าสินไหมทดแทน

	 	 	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

	 	 	 	 ค่าสินไหมทดแทน 22 	689,132,488	 	828,777,267	

	 	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 22 	454,613,502	 	421,395,418	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 22 	362,463,110	 	351,533,433	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 23 	280,072,070	 	365,849,153	

	 	 	 	 	 รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 	1,786,281,170	 	1,967,555,271	

กำาไรจากการรับประกันภัย 	405,634,020	 	171,576,485	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	58,837,627	 	64,411,295	

กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25 	17,488	 	2,003,971	

รายได้อื่น 	2,198,661	 	6,485,373	

กำาไรจากการดำาเนินงาน 	466,687,796	 	244,477,124	

22 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2557



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 2557 2556

เงินสมทบสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

	 การประกอบธุรกิจประกันภัย 	8,135,400	 	7,902,615	

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 	7,635,400	 	7,402,615	

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์ 	377,922	 	311,071	

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 	450,539,074	 	228,860,823

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 	87,920,799	 	69,452,133	

กำาไรสุทธิ 	362,618,275	 	159,408,690

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

	 ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	

	 -	สุทธิจากภาษีเงินได้ 17 	(1,324,317) 	(902,556)

ส่วนเกิน	(ตำ่ากว่า)	ทุนจากการเปลี่ยนแปลง

	 มูลค่าเงินลงทุน	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.1.1 	3,973,612	 	(1,489,148)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 	2,649,295	 	(2,391,704)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	365,267,570	 	157,016,986

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 27 บาท 	2.01	 	0.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2557



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

กำาไร (ขาดทุน) 
สะสมยังไม่ได้

จัดสรร

องค์ประกอบอืน่ 
ของส่วนของเจ้าของ-
ส่วนเกนิ (ตำา่กว่า) ทนุ 
จากการเปลีย่นแปลง 

มลูค่าเงนิลงทนุ

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556 1,800,000,000 (810,022,638) 11,254,546 1,001,231,908

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 5.1.1 - 158,506,134 (1,489,148) 157,016,986

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,800,000,000 (651,516,504) 9,765,398 1,158,248,894

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 1,800,000,000 (651,516,504) 9,765,398 1,158,248,894

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 5.1.1 - 361,293,958 3,973,612 365,267,570

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,800,000,000 (290,222,546) 13,739,010 1,523,516,464

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2557



งบกระแสเงินสด

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

	 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 3,010,615,684 3,018,210,191

	 เงินรับ	(จ่าย)	เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (103,661,281) 577,708,001

	 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,426,777,745) (1,420,664,477)

	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการ

	 	 รับประกันภัยโดยตรง (91,198,690) (93,664,574)

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (443,486,291) (424,152,119)

	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (385,974,226) (337,020,804)

	 ดอกเบี้ยรับ 57,911,493 65,433,818

	 เงินปันผล 35,567 8,500

	 รายได้อื่น 1,830,962 3,827,002

	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (256,032,152) (205,822,044)

	 รับ	(จ่าย)	ภาษีเงินได้ 1,398,237 (11,547,103)

	 	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 5.3 364,661,558 1,172,316,391

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

	 	 	 -	ตั๋วเงินคลังที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน

	 	 	 		หรือนำาไปวางเป็นประกัน	ครบกำาหนด 3,400,000,000 -

	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	

	 	 	 -	ตั๋วเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน	ครบกำาหนด - 2,500,000

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	พันธบัตร	ครบกำาหนด 590,000,000 8,860,000

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หุ้นกู้	ครบกำาหนด - 6,900,000

	 	 ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หน่วยลงทุน 4,397 20,193,035

	 	 ขายเงินลงทุนทั่วไป	-	หุ้นสามัญ 63,091 -

	 	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน	

	 	 	 และที่นำาไปวางเป็นประกัน 573,889,133 69,817,190
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ต่อ)

กระแสเงินสดได้มา	(ต่อ)

	 เงินให้กู้ยืม 1,317,832 1,935,100

	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 474,014 2,775,090

	 	 เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 4,565,748,467 112,980,415

กระแสเงินสดใช้ไป

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	พันธบัตร (101,200,143) (181,370,468)

	 	 ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	-	ตั๋วเงินคลัง (4,392,517,972) -

	 	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน

	 	 	 และที่นำาไปวางเป็นประกัน (672,680,766) (28,760,890)

	 เงินให้กู้ยืม (70,393) (365,000)

	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (20,765,683) (16,084,974)

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,054,071) (1,165,265)

	 	 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,191,289,028) (227,746,597)

	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (625,540,561) (114,766,182)

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (260,879,003) 1,057,550,209

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 1,592,292,279 534,742,070

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5.2 1,331,413,276 1,592,292,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของบริษัท
บริษัท	 ศรีอยุธยา	 เจนเนอรัล	 ประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 21	
กนัยายน	2525	โดยมธีรุกจิหลกัคอืการประกนัวนิาศภยั	ซึง่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัทกุประเภท	เมือ่วนัที	่24	
กันยายน	2525	และ	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2554	ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	โดยได้รับการอนุมัติ	
การแปรสภาพดงักลา่วจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยัแลว้	บรษิทัมสีถานประกอบการ		
จดทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	18	เลขที่	898	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ	 บริษัท	 ศรีอยุธยา	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย		
โดยถือหุ้นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บรษิทัมรีายการและความสมัพนัธอ์ยา่งมสีาระสำาคญักบับรษิทัใหญแ่ละบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ดงันัน้งบการเงนินีอ้าจจะไมแ่สดงถงึ	
เงื่อนไขที่อาจมีอยู่	หรือผลการดำาเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1	 บรษิทัจดัทำาบญัชเีปน็เงนิบาทและจดัทำางบการเงนิตามกฎหมายเปน็ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2	 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	“การนำาเสนองบการเงิน”	และ
ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลา
ในการจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	
ลงวันที่	27	พฤษภาคม	2553

2.3	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลตอ่การรายงาน	และ/หรอืการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิสำาหรบัรอบบญัชปีจัจบุนั	

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบ	
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 การนำาเสนองบการเงิน
ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 งบกระแสเงินสด
ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 ภาษีเงินได้
ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 สัญญาเช่า
ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 รายได้
ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 การรวมธุรกิจ
ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ	การดำาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555)	 	 	 ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	15		 	 	 	 	 	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน
ฉบับที่	27		 	 	 	 	 	 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
ฉบับที่	29		 	 	 	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่	32		 	 	 	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่	1	 	 	 	 	 	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	 การบูรณะและหนี้สิน	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่	4	 	 	 	 	 	 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่	5	 	 	 	 	 	 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่	7	 	 	 	 	 	 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 29	 เรื่อง	 การรายงาน	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่	10		 	 	 	 	 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่	12		 	 	 	 	 	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่	13		 	 	 	 	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่	17		 	 	 	 	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่	18		 	 	 	 	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้

นอกจากนี้	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ	เรื่อง	กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2557)	ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	2557	เป็นต้นไป	เพื่อใช้แทนแม่บทการบัญชี	
(ปรบัปรงุ	2552)	กรอบแนวคดิสำาหรบัการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนินี้

2.4	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
	
	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การนำาเสนองบการเงิน
ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 งบกระแสเงินสด
ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ภาษีเงินได้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สัญญาเช่า
ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 รายได้
ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล	หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 กำาไรต่อหุ้น
ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การรวมธุรกิจ
ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ส่วนงานดำาเนินงาน
ฉบับที่	10		 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม
ฉบับที่	11		 	 	 	 	 	 การร่วมการงาน
ฉบับที่	12		 	 	 	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่	13		 	 	 	 	 	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง	
	 	 	 	 	 	 	 	 			กับกิจกรรมดำาเนินงาน
ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	 การบูรณะ	 และหนี้สิน	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 29	 เรื่อง	 การรายงาน	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่	14		 	 	 	 	 	 ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	 ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นตำ่าและ	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	สำาหรับมาตรฐานการบัญชี	
	 	 	 	 	 	 	 	 			ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่	20		 	 	 	 	 	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 สัญญาประกันภัย

ผู้บริหารของบริษัทจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของ
บริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้น	ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว	ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน            วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่	13		 	 	 	 	 	 	 	 การวัดมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	 1	มกราคม	2558
ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2557)	 	 	 	 	 สัญญาประกันภัย	 	 	 	 	 1	มกราคม	2559

ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของ
บริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

2.5	 ในการจดัทำางบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	บรษิทัตอ้งอาศยัดลุยพนิจิของผูบ้รหิารในการกำาหนด
นโยบายการบัญชี	 การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์	
หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	 ณ	 วันที่ในงบการเงิน	 รวมทั้งการแสดงรายได้	
และค่าใช้จ่ายของงวดบัญช	ี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร	 ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ	์ ณ		
ขณะนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
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3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน	 ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ประกนัภยัถอืเปน็รายไดต้ามวนัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยั	หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัจา่ยตอ่และเบีย้ประกนัภยัยกเลกิ
และส่งคืนแล้วสำาหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน	 1	ปี	 ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน	 1	ปี	 จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า	โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัย	 ต่อจากบริษัท	
ผู้เอาประกันภัยต่อ	และเงินส่วนแบ่งกำาไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

รายได้ค่าจ้างและบำาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

ค่าจ้างและบำาเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารทุกประเภท	 รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทตั๋วเงินที่มีกำาหนดไม่เกิน	3	เดือน

	 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั	หรอืทีม่กีำาหนดเกนิ	3	เดอืน	ไมร่วมอยูใ่นเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในงบกระแส
เงินสด	โดยนำาไปแสดงรวมไว้ในกิจกรรมลงทุน

3.3 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
	 เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได	้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ

3.4 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ	

ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการไมไ่ดร้บัชำาระหนี	้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณก์ารรบัชำาระหนีแ้ละ
การวิเคราะห์อายุหนี้ของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงนิลงทนุเผือ่ขายแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม	กำาไรหรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขาย
รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

เงินลงทุนทั่วไป	แสดงด้วยราคาทุน
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เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สว่นเกนิและสว่นลดมลูคา่ของตราสารหนีต้ดัจำาหนา่ยโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยูใ่นรายไดด้อกเบีย้รบั

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำาหน่ายคำานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	ณ	สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีค้ำานวณโดยใชร้าคาจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

	 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
	 	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 	 	 	 	 	 	 5	ปี
	 	 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน		 	 	 5	ปี
	 	 ยานพาหนะ	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	ปี

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน	 แสดงราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจาก	

การด้อยค่า	(ถ้ามี)
	
	 ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท	 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดง
ได้ดังนี้

	 	 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	 	 	 	 	 	 	 5	ปี
	 	 สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย	 	 	 	 10	ปี

3.8 เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
	 บริษัทคำานวณเงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม	

การประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่องการจัดสรรเงินสำารองเพื่อการเสี่ยงภัย	ดังนี้
	 	 การประกันอัคคีภัย	ภัยทางทะเลและขนส่ง	(ตัวเรือ)		 -	ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
	 	 	 ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
	 	 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	(สินค้า)	 	 	 -	เต็มจำานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ	ในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
	 	 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง		 	 	 	 -	เต็มจำานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ	ในรอบสามสิบวันย้อนหลัง

3.9 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
	 สำารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยบนัทกึเมือ่ไดร้บัการแจง้คำาเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูเ้อาประกนัภยั

ตามมลูคา่ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระหรอืผูป้ระเมนิของบรษิทัแลว้แตก่รณ	ีนอกจากนีบ้รษิทัไดต้ัง้สำารองเพิม่เตมิสำาหรบั
คา่สนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้แตย่งัไมไ่ดม้กีารรายงานใหบ้รษิทัทราบ	(IBNR)	ซึง่ประเมนิโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั
ที่ได้รับอนุญาต
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3.10  รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่เกิด
รายการ	และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งคงเหลือ	ณ	วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันนั้น	บริษัทรับรู้กำาไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ	เมื่อมีการชำาระเงินและที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อกำาไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น

3.11  ผลประโยชน์พนักงาน
	 	3.11.1	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้น	 โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง	 และบริษัทจ่ายสมทบอีก	
ส่วนหนึ่ง	โดยได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	
แล้ว	ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำาปี

	 	3.11.2	 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
	 บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทย	 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งคำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้	 (The	Projected	Unit	Credit	Method)	อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่
มีกำาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว	 โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อายุงาน	และปัจจัยอื่น	กำาไรหรือขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนัน้	ทัง้นีค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังานจะบนัทกึในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็	เพือ่กระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน	

3.12  สัญญาเช่าระยะยาว
	 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดำาเนนิงาน	คา่เชา่ทีเ่กดิขึน้จากสญัญาเชา่ดงักลา่วจงึรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามอายขุองสญัญาเชา่

3.13  ภาษีเงินได้
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำานวณจากกำาไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้	ณ	วันที่ใน

งบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บรษิทัไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชกีบัราคาตามฐานภาษขีองสนิทรพัย์
และหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีที่กำาหนด	 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์	
จะรบัรูเ้มือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทัจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตทีเ่พยีงพอตอ่การนำาผลแตกตา่งชัว่คราวนัน้
มาใช้ประโยชน์

3.14  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 กำาไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน	คำานวณโดยใช้จำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกั	ณ	วนัสิน้ปีในกรณทีีม่กีารเพิม่ทนุจะใช้จำานวน

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	ตามระยะเวลาการรับชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	
2556	บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อนำามาคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด

3.15  การใช้ประมาณการทางบัญชี 
	 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย	 บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำาหนดนโยบายการบัญชี	 การประมาณการและการตั้งข้อ
สมมตฐิานหลายประการ	ซึง่มผีลกระทบตอ่การแสดงจำานวนสนิทรพัย	์หนีส้นิและการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละ	
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หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	ณ	วนัสิน้ป	ีรวมทัง้การแสดงรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของงวดบญัชี	ถงึแมว้า่การประมาณการของผูบ้รหิาร
ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	ณ	ขณะนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4. ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทย
จากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยในช่วงปลายปี	 2554	 ผู้บริหารได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทได้บันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทนสำาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นำ้าท่วมดังกล่าว	และบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556
สำารองค่าสินไหมทดแทน	(ดูหมายเหตุข้อ	15) 390.88 1,337.12
หัก	สำารองค่าสินไหมทดแทนรับคืน	(ดูหมายเหตุข้อ	7) (255.91) (806.81)
สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 134.97 530.31

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสำาหรับเหตุการณ์นำ้าท่วมที่ได้จ่ายให้กับผู้เอา
ประกันภัยสุทธิจากค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ	 และมีการบันทึกค่าสินไหมทดแทนสุทธิดังกล่าวลดลง	 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของบัญชีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสุทธิ 168.77 291.82
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลง	(ดูหมายเหตุข้อ	22) 191.63 97.47

ในปี	2557	บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับคืนเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยต่อจากเหตุการณ์นำ้าท่วมเป็นจำานวน	245.87	
ล้านบาท	โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจบางประการ	โดยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทได้บันทึกค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อดังกล่าวเป็นจำานวน	 146.47	 ล้านบาท	 (ดูหมายเหตุข้อ	 22)	 ค่าสินไหมทดแทนรับคืน	
ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ตามเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้สอบทานและประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนและสำารองค่าสินไหมทดแทนรับคืนดังกล่าว	
ตามข้อมูลที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทจากสถานการณ์และหลักฐานที่ได้รับ	 และจากประสบการณ์
ของผู้บริหารของบริษัท	 อย่างไรก็ตามอาจมีความไม่แน่นอนสืบเนื่องจากการใช้สมมติฐานต่างๆ	 ในการประมาณการสำารอง	
ค่าสินไหมทดแทนและสำารองค่าสินไหมทดแทนรับคืนดังกล่าว

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1	 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

5.1.1	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่แสดงอยู่ในองค์
ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแสดงด้วยยอดสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ดังนี้

2557 
บาท

2556 
บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 17,173,763 12,206,748
หัก	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(ดูหมายเหตุข้อ	19) (3,434,753) (2,441,350)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	สุทธิ 13,739,010 9,765,398
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สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที่	31	ธนัวาคม	2557	และ	2556	มกีารเปลีย่นแปลงในสว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่
เงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ดังนี้	

2557
บาท

2556
บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 4,967,015 (1,861,435)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	(ดูหมายเหตุข้อ	19) (993,403) 372,287

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ 3,973,612 (1,489,148)

5.1.2	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	ณ	วันที่	1	มกราคม 1,813,295 -

บวก	ซื้อสินทรัพย์ถาวร 19,849,827 17,898,269

หัก	เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (20,765,683) (16,084,974)

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 897,439 1,813,295

5.1.3	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	1	มกราคม 278,735 -

บวก	ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,775,336 1,444,000

หัก	เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,054,071) (1,165,265)

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม - 278,735

5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

เงินสด 265,000 265,000	

เช็คในมือ 7,815,240 8,500,273	

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 523,621,466 584,073,044

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา 408,186,642 309,395,009	

หลักทรัพย์รัฐบาล	-	ตั๋วเงินคลัง 1,799,330,694 999,453,962	

2,739,219,042 1,901,687,288	

หัก	 เงินฝากธนาคารที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกินกว่า	3	เดือน	(ดูหมายเหตุข้อ	8) (150,000,000) -

	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	8) (258,186,642) 	(309,395,009)

	 หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	8) (999,619,124) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,331,413,276 1,592,292,279	
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5.3	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน
รายการกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก	 (ใช้ไปใน)	 กิจกรรมดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	
2557	และ	2556	มีดังนี้

2557
บาท

2556
บาท

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 450,539,074 228,860,823

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

	 ค่าเสื่อมราคา 18,607,659 16,869,165

	 ค่าตัดจำาหน่าย 16,589,651 17,641,135

	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน (322,699) (2,658,371)

	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 6,534,184 2,820,250

	 เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม	(ลด)	จากปีก่อน (4,492,214) 12,245,228

	 ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำาหน่าย 5,654,037 3,883,770

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย 10,626 15,003

	 ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรตัดจำาหน่าย (43,977) (177,839)

	 ส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินคลังตัดจำาหน่าย (7,101,152) -

	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		

	 	 -	หน่วยลงทุน (4,397) (2,003,971)

	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	

	 	 -	หุ้นสามัญ (13,091) -

	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) (15,965,161) 114,677,115

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

	 สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 469,992,540 392,172,308

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่ม)	ลด

	 รายได้จากการลงทุนค้างรับ 589,902 (2,689,910)

	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ (50,585,971) (13,741,084)

	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 974,137,866 1,637,820,827

	 ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี (5,439,802) (14,475,240)

	 สินทรัพย์อื่น (25,707,963) 6,561,024

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่ม	(ลด)

	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 172,971,271 (265,672,482)

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (1,181,222,336) (665,870,924)

	 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 4,023,104 72,400,432

	 ค่านายหน้าค้างจ่าย 9,834,032 5,771,191

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,585,977 16,737,363

	 หนี้สินอื่น (25,915,299) 14,849,989

	 	 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 363,263,321 1,183,863,494

	 รับ	(จ่าย)	ภาษีเงินได้ 1,398,237 (11,547,103)

	 	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 364,661,558 1,172,316,391
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6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จากผู้เอา
ประกันภัย

บาท

จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย

บาท

จากการรับ
ประกันภัยต่อ

บาท
รวม
บาท

จากผู้เอา
ประกันภัย

บาท

จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย

บาท

จากการรับ
ประกันภัยต่อ

บาท
รวม
บาท

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 	12,549,636 	221,502,225 	 1,866,433 	235,918,294 	13,273,170 	159,305,965 	 1,957,252 	174,536,387

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน 	 478,137 	 34,701,471 	 836,864 	 36,016,472 	 478,532 	 35,944,853 	 1,199,673 	 37,623,058

ค้างรับ	31	-	60	วัน 	 386,621 	 12,889,913 	 1,741,713 	 15,018,247 	 13,626 	 12,423,878 	 886,406 	 13,323,910

ค้างรับ	61	-	90	วัน 	 1,521,135 	 4,252,014 	 1,578,931 	 7,352,080 	 504 	 6,020,261 	 979,629 	 7,000,394

ค้างรับ	91	วัน	-	1	ปี 	 89,817 	 13,703,689 	 3,202,406 	 16,995,912 	 97,923 	 25,811,276 	 3,075,162 	 28,984,361

ค้างรับเกินกว่า	1	ปี - 	 476,413 	 3,462,937 	 3,939,350 	 1,172,707 	 440,972 	 1,572,595 	 3,186,274

รวมเบ้ียประกันภัยค้างรับ 	15,025,346 	287,525,725 	12,689,284 	315,240,355 	15,036,462 	239,947,205 	 9,670,717 	264,654,384

หัก	 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 	 (9,576,255) - 	 (9,576,255) - 	 (9,576,255) - 	 (9,576,255)

เบ้ียประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ 	15,025,346 	277,949,470 	12,689,284 	305,664,100 	15,036,462 	230,370,950 	 9,670,717 	255,078,129

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

เงินวางไว้จากการประกันต่อ 194	 706	

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 387,822,725 649,288,512	

สำารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	(ดูหมายเหตุข้อ	38) 546,254,397 427,969,621

เงินสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 498,404,140 1,303,849,350	

1,432,481,456 2,381,108,189

หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,934,699) 	(114,677,115)

รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 1,426,546,757 2,266,431,074

เงินสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อสุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ได้รวมค่าเสียหายส่วน
ที่คาดว่าจะเรียกคืนได้จากบริษัทประกันภัยต่อจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยเป็นจำานวนเงิน	255.91	ล้าน
บาท	และ	806.81	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(ดูหมายเหตุข้อ	4)

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ได้ดังนี้

2557
บาท

2556
บาท

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 360,676,153 439,723,586

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา	12	เดือน 24,897,404 73,579,219

ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี 507,411 135,811,380

ค้างรับเกินกว่า	2	ปี 1,741,757 174,327

	 รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 387,822,725 649,288,512
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ประกอบด้วย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

บาท

กำาไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น

บาท

ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น

บาท

มูลค่ายุติธรรม

บาท

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 พันธบัตรรัฐบาลไทย 263,829,032 7,868,700 - 271,697,732	 5.07

	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 100,686,228 208,470 - 100,894,698 1.88

	 หุ้นกู้	 3,020,384 146,259 - 3,166,643 0.06

	 	 รวม	 367,535,644 8,223,429 - 375,759,073 7.01

หลักทรัพย์เอกชน

	 หน่วยลงทุน 29,525,000 8,950,334 - 38,475,334 0.72

	 	 รวม	 29,525,000 8,950,334 - 38,475,334 0.72

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 397,060,644 17,173,763 - 414,234,407 7.73

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

บาท

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำาไปวางเป็นประกัน

	 ตั๋วเงินคลังที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2) 999,619,124 18.64

	 	 รวม 999,619,124 18.64

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน

	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2) 150,000,000 2.80

	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2) 258,186,642 4.81

	 	 รวม 408,186,642 7.61

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 1,407,805,766 26.25

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุน 1,160,970 0.02

รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,160,970 0.02
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

ระยะเวลาครบกำาหนด

ภายใน 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

มากกว่า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 พันธบัตรรัฐบาลไทย - 263,829,032 - 263,829,032

	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ - 100,686,228 - 100,686,228

	 หุ้นกู้	 - 3,020,384 - 3,020,384

บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - 8,223,429 - 8,223,429

รวม - 375,759,073 - 375,759,073

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย - 375,759,073 - 375,759,073

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำาไปวางเป็นประกัน

	 ตั๋วเงินคลังที่นำาไปวางเป็นประกัน 999,619,124 - - 999,619,124

เงินฝากธนาคารที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกินกว่า	3	เดือน 150,000,000 - - 150,000,000

เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน 244,186,642 14,000,000 - 258,186,642

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 1,393,805,766 14,000,000 - 1,407,805,766

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 1,393,805,766 389,759,073 - 1,783,564,839

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

บาท

กำาไรท่ียัง
ไม่เกิดข้ึน

บาท

ขาดทุนท่ียัง
ไม่เกิดข้ึน

บาท

มูลค่ายุติธรรม

บาท

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 พันธบัตรรัฐบาลไทย 358,837,746 3,709,511 - 362,547,257	 6.18

	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 99,956,023 253,927 - 100,209,950	 1.71

	 หุ้นกู้	 3,031,010 167,024 - 3,198,034	 0.05

	 	 รวม	 461,824,779 4,130,462 - 465,955,241	 7.94

หลักทรัพย์เอกชน

	 หน่วยลงทุน 29,525,000 6,473,350 - 35,998,350	 0.61

	 	 รวม	 29,525,000	 6,473,350 - 35,998,350	 0.61

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

	 พันธบัตร 400,131,408 1,602,936 - 401,734,344	 6.84

	 	 รวม	 400,131,408	 1,602,936	 - 401,734,344	 6.84

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 891,481,187	 12,206,748	 - 903,687,935	 15.39
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ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

บาท

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน
	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2) 309,395,009	 5.27
	 	 รวม 309,395,009	 5.27
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 309,395,009	 5.27

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน 1,210,970	 0.02
รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,210,970	 0.02

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

ระยะเวลาครบกำาหนด
ภายใน 1 ปี

บาท
1 - 5 ปี
บาท

มากกว่า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย 90,833,278 221,107,310 46,897,158 358,837,746
	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 99,956,023 - - 99,956,023
	 หุ้นกู้	 - 3,031,010 - 3,031,010
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 776,996 2,798,012 555,454 4,130,462
รวม 191,566,297 226,936,332 47,452,612 465,955,241
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
	 พันธบัตร 400,131,408 - - 400,131,408
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,602,936 - - 1,602,936
รวม 401,734,344 - - 401,734,344
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 593,300,641 226,936,332 47,452,612 867,689,585

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน 309,395,009 - - 309,395,009
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 309,395,009 - - 309,395,009
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 902,695,650 226,936,332 47,452,612	 1,177,084,594

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 เงินฝากประจำาธนาคารได้วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
จำานวน	20	ล้านบาท	(ดูหมายเหตุข้อ	18)	

ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2557	และ	2556	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้นำาไปวางไว้เป็นประกันกับนายทะเบียน	จำานวน	
273.34	ล้านบาท	และ	271.28	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(ดูหมายเหตุข้อ	31)	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	และ	2556	เงนิลงทนุในหลกัทรพัยบ์างสว่นไดถ้กูนำาไปฝากไวก้บัธนาคารแหง่หนึง่เพือ่เปน็สนิทรพัย์
หนนุหลงัของบรษิทั	ตามประกาศของคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	จำานวน	1,379.86	ลา้นบาท	
และ	923.02	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(ดูหมายเหตุข้อ	32)
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9. เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมของบริษัทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลคำ้าประกัน	 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่
พนักงาน	ประกอบด้วย

ประเภทเงินให้กู้ยืม วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี

เงินให้กู้ยืมทั่วไป ไม่เกินรายละ	100,000	บาท 3.85

เงินให้กู้ยืมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

	 อันเกิดความเสียหายจากอุทกภัย ไม่เกินรายละ	100,000	บาท 2.00

10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	-	สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

และอุปกรณ์

สุทธิต้นปี

ณ วันท่ี

1 มกราคม 

2557

บาท

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

และอุปกรณ์

สุทธิปลายปี

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2557

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2557

บาท

เพ่ิมข้ึน

บาท

จำาหน่าย / 

ตัดบัญชี

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2557

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2557

บาท

ค่าเส่ือมราคา

บาท

จำาหน่าย / 

ตัดบัญชี

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2557

บาท

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 22,939,617 6,066,058 (1,314,269) 27,691,406 (15,299,535) (2,981,972) 1,206,015 (17,075,492) 7,640,082 10,615,914

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ

	 อุปกรณ์สำานักงาน 60,244,084 10,492,769 (2,867,758) 67,869,095 (42,775,521) (8,089,336) 2,849,774 (48,015,083) 17,468,563 19,854,012

ยานพาหนะ 39,324,843 3,291,000 (1,265,885) 41,349,958 (20,525,397) (7,536,351) 1,240,918 (26,820,830) 18,799,446 14,529,128

	 	 รวม 122,508,544 19,849,827 (5,447,912) 136,910,459 (78,600,453) (18,607,659) 5,296,707 (91,911,405) 43,908,091 44,999,054

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

และอุปกรณ์

สุทธิต้นปี

ณ วันท่ี

1 มกราคม 

2556

บาท

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

และอุปกรณ์

สุทธิปลายปี

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2556

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2556

บาท

เพ่ิมข้ึน

บาท

จำาหน่าย / 

ตัดบัญชี

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2556

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2556

บาท

ค่าเส่ือมราคา

บาท

จำาหน่าย / 

ตัดบัญชี

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2556

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) 6,149,836 7,640,082

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ

	 อุปกรณ์สำานักงาน
101,820,085 8,638,010 (50,214,011) 60,244,084 (85,154,900) (7,812,334) 50,191,713 (42,775,521) 16,665,185 17,468,563

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) 20,182,189 18,799,446

	 	 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) 42,997,210 43,908,091

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	และ	2556	สว่นปรบัปรงุอาคารเชา่และอปุกรณบ์างรายการ	ซึง่มรีาคาทนุจำานวนเงนิ	41.52	ลา้นบาท		
และ	37.37	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิต้นปี

ณ วันท่ี

1 มกราคม 

2557

บาท

สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิปลายปี

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2557

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2557

บาท

เพ่ิมข้ึน

บาท

ตัดบัญชี

บาท

โอนเข้า

(ออก)

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2557

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2557

บาท

ค่าตัดจำาหน่าย

บาท

ตัดบัญชี

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2557

บาท

เกิดจากการซื้อ/

  ได้มาในภายหลัง

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 64,137,524 684,750 (1,076,284) 197,250 63,943,240 (51,575,779) (6,597,864) 1,076,174 (57,097,469) 12,561,745 6,845,771

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

		ระหว่างติดตั้ง 20,080,000 3,090,586 - (197,250) 22,973,336 - - - - 20,080,000 22,973,336

ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร

		และประกันภัย 100,000,000 - - - 100,000,000 (31,590,473) (9,991,787) - (41,582,260) 68,409,527 58,417,740

รวม 184,217,524 3,775,336 (1,076,284) - 186,916,576 (83,166,252) (16,589,651) 1,076,174 (98,679,729) 101,051,272 88,236,847

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิต้นปี

ณ วันท่ี

1 มกราคม 

2556

บาท

สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิปลายปี

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2556

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2556

บาท

เพ่ิมข้ึน

บาท

ตัดบัญชี

บาท

โอนเข้า

(ออก)

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2556

บาท

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2556

บาท

ค่าตัดจำาหน่าย

บาท

ตัดบัญชี

บาท

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 

2556

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) 19,937,247 12,561,745

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

		ระหว่างติดตั้ง 18,910,000 1,170,000 - - 20,080,000 - - - - 18,910,000 20,080,000

ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร

		และประกันภัย 100,000,000 - - - 100,000,000 (21,598,685) (9,991,788) - (31,590,473) 78,401,315 68,409,527

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) 117,248,562 101,051,272

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ	ซึ่งมีราคาทุนจำานวนเงิน	44.55	ล้านบาท	และ	26.69	
ล้านบาท	ตามลำาดับ	ได้ตัดจำาหน่ายหมดแล้ว	แต่ยังมีการใช้งานอยู่
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12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	มีรายละเอียดดังนี้

2557
บาท

2556
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 205,244,689 275,918,008

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่
1 มกราคม

2557

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำาไรหรือ

ขาดทุน

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำาไร

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2557

บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	เบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,915,251	 - - 1,915,251

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้อื่น 256,500	 - - 256,500

เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 92,259,341 1,550,604 - 93,809,945

สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 160,519,586 (76,109,622) - 84,409,964

สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
	 มีการรายงานให้บริษัททราบ 12,540,574 678,989 - 13,219,563

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,587,935 1,214,923 331,079 6,133,937

เบี้ยประกันภัยต่อค่าความเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 3,838,821 1,660,708 - 5,499,529

	 	 รวม 275,918,008 (71,004,398) 331,079 205,244,689

ณ วันที่
1 มกราคม

2556

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำาไรหรือ

ขาดทุน

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำาไร

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2556

บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	เบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,915,251	 - - 1,915,251	

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้อื่น 256,500	 - - 256,500	

เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 72,017,478	 20,241,863 - 92,259,341

สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 114,736,035	 45,783,551 - 160,519,586

สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
	 มีการรายงานให้บริษัททราบ

9,112,478 3,428,096 - 12,540,574

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,229,173	 2,133,123 225,639 4,587,935

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 130,107,385 (130,107,385) - -

เบี้ยประกันภัยต่อค่าความเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 5,974,729	 (2,135,908) - 3,838,821

	 	 รวม 336,349,029 (60,656,660) 225,639 275,918,008
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13. สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

ลูกหนี้อื่น 13,937,154 14,045,678

ลูกหนี้กรมสรรพากร 4,803,046 -

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืน 1,656,457 13,819,174

สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการคำ้าประกัน 25,000,000 12,500,000

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 14,783,655 5,083,358

อื่นๆ 5,631,660 6,822,128

	 รวมสินทรัพย์อื่น 65,811,972 52,270,338

14. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 66,433,127 66,301,230

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 393,848,829 306,626,318

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น 335,198,461 249,581,598

	 รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 795,480,417 622,509,146

15. สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม	 2,176,599,794 2,842,470,718

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม

	 ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี

	 -	เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 3,394,947 17,140,484

	 -	เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (1,185,993,321) (678,720,235)

	 -	เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว 2,309,548,028 1,947,643,978

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม

	 ทดแทนจ่ายระหว่างปี (2,308,171,990) (1,951,935,151)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 995,377,458 2,176,599,794

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	และ	2556	บรษิทัมสีำารองสนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยทีเ่กดิจากสญัญารบัประกนัภยั	
ต่อจำานวน	416.83	ล้านบาท	และ	1,349.98	ล้านบาท	ตามลำาดับ

สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 ในงบการเงินได้รวมค่า	
เสยีหายจากสถานการณอ์ทุกภยัอยา่งรนุแรงในประเทศไทยเปน็จำานวนเงนิ	390.88	ลา้นบาท	และ	1,337.12	ลา้นบาท	ตามลำาดบั		
(ดูหมายเหตุข้อ	4)
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16. สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบี้ยประกันภัย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย
16.1	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

2557
บาท

2556
บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม	 1,338,149,536 1,314,816,028

เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี 3,087,164,695 2,988,848,460

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี (2,973,372,133) (2,965,514,952)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	(ดูหมายเหตุข้อ	38) 1,451,942,098 1,338,149,536

16.2	สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทไม่มีการตั้งสำารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด	เนื่องจากสำารองการเสี่ยงภัย	
ที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท	มีจำานวน	743.24	ล้านบาท	และ	700.15	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งมีจำานวนตำ่ากว่า
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทคำานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	ซึ่งคำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้	โดยสมมติฐานประกอบด้วย

2557 2556

อัตราคิดลด	(ร้อยละ) 3.59 4.12

อัตราการลาออก	(ร้อยละ)	ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน 4,	9,	21 3,	4,	12

อัตราการขึ้นเงินเดือน	(ร้อยละ) 	6 6

อายุเกษียณ	(ปี) 60 60

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	
2556	แสดงดังนี้

2557
บาท

2556
บาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี 48,185,082 44,236,637

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน 5,130,807 4,409,430

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,985,208 1,623,220

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,655,396 1,128,195

ผลประโยชน์รับโอนจากบริษัทใหญ่ 913,003 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี (1,494,834) (3,212,400)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี 56,374,662 48,185,082
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ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำาหรับปีสิ้นสุด	
วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน 5,130,807	 4,409,430

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,985,208	 1,623,220

	 รวมค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

	 	 (ดูหมายเหตุข้อ	24) 7,116,015	 6,032,650

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำานวน	 1.32	 ล้านบาท	 และ	 0.90	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำานวน		
0.33	ล้านบาท	และ	0.23	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

18. เงินเบิกเกินบัญชี
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	และ	2556	บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชจีากธนาคารจำานวน	20	ล้านบาท	โดยมดีอกเบีย้เท่ากบัอตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากประจำาบวกร้อยละ	2	ซึง่วางประกนัด้วยเงนิฝากประจำาธนาคารของบรษิทัจำานวน	20	ล้านบาท	(ดหูมายเหตขุ้อ	8)

19. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	มีรายละเอียดดังนี้

2557
บาท

2556
บาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,434,753 2,441,350

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 ประกอบด้วย	
ผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่
1 มกราคม 

2557

บาท

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำาไร

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2557

บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,441,350 - 993,403 3,434,753

	 รวม	(ดูหมายเหตุข้อ	5.1.1) 2,441,350 - 993,403 3,434,753

ณ วันที่
1 มกราคม 

2556

บาท

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำาไร

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2556

บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,813,637 - (372,287) 2,441,350

	 รวม	(ดูหมายเหตุข้อ	5.1.1) 2,813,637 - (372,287) 2,441,350
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20. หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557
บาท

2556
บาท

เจ้าหนี้อื่น	-	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 11,796,379 17,343,800

เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย 15,137,896 25,688,569

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 7,229,074 6,419,537

ภาษีขายรอนำาส่ง 2,869,104 3,340,209

อื่นๆ 18,842,257 30,192,485

	 รวมหนี้สินอื่น 55,874,710 82,984,600

21. ทุนสำารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน	พ.ศ.	2535	บรษิทัต้องจดัสรรกำาไรสทุธสิำาหรบัปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า	
ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ	
ทุนจดทะเบียน	ทุนสำารองนี้จะนำามาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทยังไม่ได้มีการจัดสรรทุนสำารองดังกล่าว

22. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	แสดงดังต่อไปนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

	 เบ้ียประกันประกันภัยรับ 607,013,518 390,202,784 928,511,633 370,482,087 790,954,673 3,087,164,695

	 หัก	เบ้ียประกันภัยต่อ 195,008,082 275,512,088 316,366,427 56,301,588 426,775,229 1,269,963,414

	 เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 412,005,436 114,690,696 612,145,206 314,180,499 364,179,444 1,817,201,281

	 (บวก)	หัก	เงินสำารองเบ้ียประกันภัย
	 	 ท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 51,227,855 593,672 (168,715,977) 79,776,929 32,625,307 (4,492,214)

	 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ 360,777,581 114,097,024 780,861,183 234,403,570 331,554,137 1,821,693,495

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 60,930,871 76,730,710 121,137,857 10,179,044 101,243,213 370,221,695

	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย 421,708,452 190,827,734 901,999,040 244,582,614 432,797,350 2,191,915,190

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
	 	 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 	 	 (ดูหมายเหตุข้อ	4) 41,573,756 41,419,504 531,294,663 156,207,086 (81,362,521) 689,132,488

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 133,481,895 47,242,355 124,092,274 63,601,821 86,195,157 454,613,502

	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 45,439,657 32,081,637 126,606,534 71,468,982 86,866,300 362,463,110

	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย 220,495,308 120,743,496 781,993,471 291,277,889 91,698,936 1,506,209,100
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

	 เบ้ียประกันประกันภัยรับ 582,200,059 383,367,457 947,473,483 266,176,487 809,630,974 2,988,848,460

	 หัก	เบ้ียประกันภัยต่อ 257,228,040 268,562,025 8,479,932 45,053,646 488,628,220 1,067,951,863

	 เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 324,972,019 114,805,432 938,993,551 221,122,841 321,002,754 1,920,896,597

	 (บวก)	หัก	เงินสำารองเบ้ียประกันภัย
	 	 ท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 10,393,605 2,128,879 32,688,679 (15,921,043) (17,044,892) 12,245,228

	 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ 314,578,414 112,676,553 906,304,872 237,043,884 338,047,646 1,908,651,369

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 58,765,222 73,081,762 7 7,527,049 91,106,347 230,480,387

	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย 373,343,636 185,758,315 906,304,879 244,570,933 429,153,993 2,139,131,756

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
	 	 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 	 (ดูหมายเหตุข้อ	4) 55,719,241 45,568,420 533,847,050 149,268,027 44,374,529 828,777,267

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 125,589,482 46,882,310 121,390,119 44,064,540 83,468,967 421,395,418

	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 29,960,709 26,832,917 124,146,713 59,376,637 111,216,457 351,533,433

	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย 211,269,432 119,283,647 779,383,882 252,709,204 239,059,953 1,601,706,118

23. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557 2556

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ

	 การจัดการค่าสินไหมทดแทน 98,552,587 84,460,473

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

	 การรับประกันภัย 95,763,551 90,167,464	

ค่าภาษีอากร 1,257,968 1,290,744	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) (15,965,161) 114,677,115	

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,908,027 1,361,130	

ค่าบริการการจัดการ	(ดูหมายเหตุข้อ	28) 25,620,826 19,266,319	

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด 17,271,939 10,264,820

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น 51,662,333 44,361,088

	 	 รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 280,072,070 365,849,153	
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24. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557 2556

บาท บาท

เงินเดือนและค่าแรง 149,992,102 133,850,478

เงินประกันสังคม 3,666,616 2,802,851

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	(ดูหมายเหตุข้อ	17) 7,116,015 6,032,650

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(ดูหมายเหตุข้อ	30) 8,853,491 5,805,057

ผลประโยชน์อื่นๆ 80,099,761 52,040,431

	 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 249,727,985 200,531,467

25. กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

2557 2556

บาท บาท

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หน่วยลงทุน 4,397 2,003,971

กำาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	-	หุ้นสามัญ 13,091 -

รวมกำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 17,488 2,003,971

26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

2557 2556

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ 16,916,401 8,795,473

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

	 ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ 71,004,398 60,656,660

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 87,920,799 69,452,133

รายการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และกำาไรทางบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	มีดังนี้

2557 2556

บาท บาท

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษี 450,539,074 228,860,823	

ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	20 90,107,815 45,772,165	

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น	(รายได้)	และค่าใช้จ่ายทางภาษี (2,187,016) 23,679,968

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 87,920,799 69,452,133

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	ฉบับที่	577	พ.ศ.	2557	ลงวันที่	
10	พฤศจิกายน	2557	ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	20	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี	2558	ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่	1	มกราคม	2558
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27. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	แสดงดังนี้

2557 2556

กำาไรสุทธิ	(บาท) 362,618,275 159,408,690

จำานวนหุ้นสามัญ	(หุ้น)	 180,000,000 180,000,000

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 2.01 0.89

28. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สนิทรพัย์หนีส้นิรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึง่	เป็นรายการทีเ่กดิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัซึง่เกีย่วข้องกนัโดยการถอืหุน้หรอืการม	ี
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
ดังกล่าว	 ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าว	 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำาร่วมกัน	 และ
เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ	รายการดังกล่าวที่สำาคัญมีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน) บริษัทใหญ่ ลงทุนและถือหุ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี		จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี		จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน จัดการกองทุน

บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ลีสซิ่ง

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน วัสดุก่อสร้าง

บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจทางโทรทัศน์

บริษัท	ทุนมหาโชค	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา

บริษัท	ซุปเปอร์	แอสเซทส์	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ให้เช่าพื้นที่สำานักงาน

บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันชีวิต

บริษัท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์	จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา

บริษัท	บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริหารสินทรัพย์

บริษัท	สยามเรียลตี้	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ

บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จำากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ

บริษัท	อีสเทอร์นสตาร์	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน อสังหาริมทรัพย์
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ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญมีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 2556
บาท บาท

เงินฝากธนาคาร

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 706,754,831 768,792,427

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 446,336 311,236

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด - 128,862

	 บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด (6,752) -

	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน) 226,418 485,597

	 บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด 383,072 975,414

	 บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จำากัด 90,292 107,614

	 บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต		จำากัด	(มหาชน) 36,629 37,632

	 บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด 25,592 -

	 บริษัท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์	จำากัด	(มหาชน) 311,541 -

	 บริษัท	สยามเรียลตี้	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด 70,075 -

	 บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน) - 570,639

	 บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จำากัด 233,309 2,155,489

	 บริษัท	อีสเทอร์นสตาร์	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน) 40,138 1,451,602

1,856,650 6,224,085

ดอกเบี้ยค้างรับ

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 1,675,896 2,401,652

เงินมัดจำาค่าเช่าและอุปกรณ์

	 บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด 4,515,833 3,924,273

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 13,404,326 -

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 11,636 12,388

ค่าจ้างและบำาเหน็จค้างจ่าย

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 12,957,093 15,883,009

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้างจ่าย

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 10,085,425 6,286,136

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	 บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน) 13,848,224 10,560,156
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สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
บาท บาท

เบี้ยประกันภัยรับ
ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 23,382,639 19,939,063

บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน) 4,570 4,728

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด	 1,304,694 1,513,962

บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด 2,855,670 20,749,112

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน) 81,037,102 84,228,312

บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์	และวิทยุ	จำากัด	 10,982,550 8,964,241

บริษัท	ทุนมหาโชค	จำากัด 22,147 45,666

บริษัท	ซุปเปอร์	แอสเซทส์	จำากัด 80,476 75,768

บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด 1,156,938 1,134,943

บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จำากัด 84,048 100,172

บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน) 642,222 620,344

บริษัท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์	จำากัด	(มหาชน) 290,000 300,000

บริษัท	บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	จำากัด 754,926 1,402,363

บริษัท	สยามเรียลตี้	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด 1,312,927 1,054,441

บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน) 32,192 1,085,615

บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จำากัด 373,558 3,603,694

บริษัท	อีสเทอร์นสตาร์	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน) 452,032 3,071,979

124,768,691 147,894,403

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและ
บริษัทประกันภัยอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
บาท บาท

ดอกเบี้ยรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 6,690,215 8,881,482

บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
บาท บาท

ค่าจ้างและบำาเหน็จ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 172,808,444 165,330,014

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 78,258,885 71,465,162
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บริษัทจ่ายค่าจ้างและบำาเหน็จ	และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงในสัญญา	วิสาหกิจธนาคาร
และประกันภัยระหว่างบริษัทกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว	 ทั้งนี้อัตราค่าบำาเหน็จเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน	
คณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	และเป็นอตัราทีบ่รษิทัให้กบับรษิทันายหน้าประกนัวนิาศภยัทัว่ไป

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
บาท บาท

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 163,430 124,796

บรษิทัจ่ายค่าธรรมเนยีมผูร้บัฝากทรพัย์สนิ	ซึง่เป็นราคาและเงือ่นไขเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัดงักล่าวคดิกบับรษิทัทัว่ไป

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
บาท บาท

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด 16,448,949 15,650,049

ค่าบริการการจัดการ

บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	

	 (ดูหมายเหตุข้อ	23) 25,620,826 19,266,319

บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน	เครื่องอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีระยะ
เวลาการเช่า	3	ปี	ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

บริษัทได้ทำาสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทใหญ่ในการรับบริการด้านการบริหารและการจัดการด้านบัญชี	 เงินเดือน	 และ
สารสนเทศ	 ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใหญ่ใช้ไปสำาหรับ
การให้บริการแก่บริษัท

29. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำาหรับเงินเดือน	โบนัส	ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน	์
อื่นๆ	ของกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
บาท บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,657,170 22,751,820

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,591,642 1,407,111

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,091,923 255,960

34,340,735 24,414,891
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ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ของบริษัท	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	และวันที่	9	เมษายน	2556	ตามลำาดับ

30. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 ตามระเบียบ
กองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	 5	 และบริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราร้อยละ	 5	 โดยบริษัทได	้
แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน	
พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2542

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้
จ่ายจำานวน	8.85	ล้านบาท	และ	5.81	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(ดูหมายเหตุข้อ	24)

31. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกนำาไปวางประกันกับนายทะเบียน		
(ดูหมายเหตุข้อ	 8)	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	และตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่องอัตรา	 หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินสำารองสำาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของ
บริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2552	ดังนี้

2557 2556
บาท บาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 259,342,060 257,275,896

เงินฝากธนาคาร 14,000,000 14,000,000

รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 273,342,060 271,275,896

32. สินทรัพย์หนุนหลัง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทได้นำาเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง	(ดูหมายเหตุ
ข้อ	8)	เพื่อเป็นสินทรัพย์หนุนหลังสำาหรับบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
เรื่อง	 การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำาหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน		
พ.ศ.	2551	โดยสินทรัพย์หนุนหลังดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

2557 2556
บาท บาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,116,036,137 208,679,345

หลักทรัพย์เอกชน 38,475,334 35,998,350

หลักทรัพย์ต่างประเทศ - 401,734,344

เงินฝากธนาคาร 224,186,642 275,395,009

ตราสารทุน 1,160,970 1,210,970

	 รวมสินทรัพย์หนุนหลัง 1,379,859,083 923,018,018

33. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย	จำานวน	25.22	ล้านบาท	และ	
17.58	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
34.1	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	และ	2556	บรษิทัถกูฟ้องร้องจากการเป็นผูร้บัประกนัภยั	โดยบรษิทัได้ประมาณความเสยีหาย	

และบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำานวน	 12.23	 ล้านบาท	 และ	
31.99	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่	
ตั้งไว้อย่างมีสาระสำาคัญ

34.2	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
เป็นจำานวนเงินประมาณ	13.59	ล้านบาท	และ	15.92	ล้านบาท	ตามลำาดับ

35. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
สัญญาเช่าและบริการระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	ประกอบด้วย

ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจำานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามอายุ
สัญญาเช่าที่เหลือ

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี

บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พื้นที่สำานักงาน

	 -	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,324,717 8,619,427 13,944,144

	 -	อื่นๆ 3,007,906 5,538,794 8,546,700

บริการ	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,280,480 8,534,640 13,815,120

อุปกรณ์	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,040,640 11,379,520 18,420,160

20,653,743 34,072,381 54,726,124

ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจำานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามอายุ
สัญญาเช่าที่เหลือ

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี

บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

พื้นที่สำานักงาน

	 -	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	

36. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า
36.1	นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ	3
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36.2	ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำาคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัย	
ของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ	ในประเทศไทย

จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวหักด้วย	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

36.3	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้	ดอกเบี้ยจากการลงทุน	
เงินลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น	 และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่	 บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยคำานึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
ควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ราคาตามบัญชี ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง คงที่ ปรับขึ้นลง คงที่

ตามอัตราตลาด ตามอัตราตลาด
บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินฝากออมทรัพย์ 451,391,357 - 603,841,516 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 	 	 พันธบัตรรัฐบาลไทย - 271,697,732 - 362,547,257

	 	 	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ - 100,894,698 - 100,209,950

	 	 	 หุ้นกู้ - 3,166,643 - 3,198,034

	 	 หลักทรัพย์ต่างประเทศ

	 	 	 พันธบัตร - - - 401,734,344

	 เงินลงทุนที่ถือจนครบกำาหนด

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 	 	 ตั๋วเงินคลังที่นำาไปวางเป็นประกัน - 999,619,124 - -

	 	 เงินฝากสถาบันการเงิน

	 	 	 	 ที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน

	 	 	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 150,000,000 - - -

	 	 	 เงินฝากธนาคารที่นำาไป

	 	 	 	 วางเป็นประกัน - 258,186,642 - 309,395,009

รวม 601,391,357 1,633,564,839 603,841,516 1,177,084,594
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เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ที่มีการ
กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำาหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบ้ีย
ถัวเฉล่ีย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 	 	 พันธบัตรรัฐบาลไทย - 271,697,732 - 271,697,732 3.46

	 	 	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ - 100,894,698 - 100,894,698 2.28

	 	 	 หุ้นกู้ - 3,166,643 - 3,166,643 5.39

	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 	 	 ตั๋วเงินคลังที่นำาไปวางเป็นประกัน 999,619,124 - - 999,619,124 -

	 	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด	
	 	 	 	 เกินกว่า	3	เดือน
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่นำาไป
	 	 	 	 วางเป็นประกัน 244,186,642 14,000,000 - 258,186,642 2.06

รวม 1,243,805,766 389,759,073 - 1,633,564,839

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบ้ีย
ถัวเฉล่ีย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 	 	 พันธบัตรรัฐบาลไทย 91,356,347 223,738,298 47,452,612 362,547,257 3.24

	 	 	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 100,209,950 - - 100,209,950 3.38

	 	 	 หุ้นกู้ - 3,198,034 - 3,198,034 5.39

	 	 หลักทรัพย์ต่างประเทศ

	 	 	 พันธบัตร 401,734,344 - - 401,734,344 4.18

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

	 เงินฝากธนาคารที่นำาไป
	 	 วางเป็นประกัน 309,395,009 - - 309,395,009 2.77

รวม 902,695,650 226,936,332 47,452,612 1,177,084,594
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36.4	ประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้จัดทำาโดยบริษัท	 ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดและวิธีการประเมินราคาที่เหมาะ
สมสำาหรับแต่ละประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าที่ปรากฏในงบการเงิน	
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม	มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

	 เงินฝากสถาบันการเงิน 931,808,108 932,158,628 893,468,053 894,556,531

	 หุ้นทุน 1,160,970 40,610,061 1,210,970 24,712,229

วิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีวันครบกำาหนดเหลือไม่เกิน	 90	 วัน	 ถือตามราคาที่แสดงใน	
งบแสดงฐานะการเงิน	ส่วนที่เกิน	90	วัน	ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
และอายุสัญญาคงเหลือ	 ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทุนและหลักทรัพย์อื่นที่มีไว้เผื่อขายจะถือตามราคาเสนอซื้อของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ณ	 วันทำาการสุดท้ายของปี	 และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทยจะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือราคาตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

มลูค่ายตุธิรรมของหนีส้นิทางการเงนิทีม่วีนัครบกำาหนดเหลอืไม่เกนิ	90	วนั	ถอืตามราคาทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ	
ส่วนทีเ่กนิ	90	วนั	ประมาณโดยวธิกีารหาส่วนลดกระแสเงนิสด	โดยพจิารณาอตัราดอกเบีย้ปัจจบุนัและอายสุญัญาคงเหลอื

37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
การจำาแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดทำาขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำารายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหาร	 ของบริษัท	 ผลการ
ดำาเนนิงานจำาแนกตามส่วนงานทางธรุกจิทีน่ำาเสนอต่อผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดำาเนนิงานเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจเกีย่วกบั	
การจดัสรรทรพัยากร	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดำาเนนิงานมกีารวดัค่าทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย

บรษิทัม	ี4	ส่วนงานทีร่ายงาน	ซึง่แบ่งตามประเภทการรบัประกนัภยัทีส่ำาคญัของบรษิทัได้แก่	ประกนัอคัคภียั	ประกนัภยัทางทะเล	
และขนส่ง	ประกันภัยรถ	และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทดำาเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	 ดังนั้น	 จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ง	
ที่มีจำานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของรายได้รวม
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การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	แสดงดังต่อไปนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

	 เบี้ยประกันประกันภัยรับ 607,013,518	 390,202,784 928,511,633	 1,161,436,760 3,087,164,695

	 หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ 195,008,082 275,512,088 316,366,427 483,076,817 1,269,963,414

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 412,005,436 114,690,696 612,145,206 678,359,943 1,817,201,281

	 (บวก)	หัก	เงินสำารองเบี้ยประกันภัย

	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 51,227,855 593,672 (168,715,977) 112,402,236 (4,492,214)

	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 360,777,581 114,097,024 780,861,183 565,957,707 1,821,693,495

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 60,930,871 76,730,710 121,137,857 111,422,257 370,221,695

	 	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย 421,708,452 190,827,734 901,999,040 677,379,964 2,191,915,190

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

	 	 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 41,573,756 41,419,504 531,294,663 74,844,565 689,132,488

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 133,481,895 47,242,355 124,092,274 149,796,978 454,613,502

	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 45,439,657 32,081,637 126,606,534 158,335,282 362,463,110

	 	 	 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 220,495,308 120,743,496 781,993,471 382,976,825 1,506,209,100

กำาไรจากการรับประกันภัยก่อนหัก
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 201,213,144 70,084,238 120,005,569 294,403,139 685,706,090

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 280,072,070

กำาไรจากการรับประกันภัย 405,634,020
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

	 เบี้ยประกันประกันภัยรับ 582,200,059 383,367,457	 947,473,483 1,075,807,461 2,988,848,460	

	 หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ 257,228,040	 268,562,025	 8,479,932	 533,681,866 1,067,951,863

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 324,972,019	 114,805,432	 938,993,551	 542,125,595 1,920,896,597	

	 (บวก)	หัก	เงินสำารองเบี้ยประกันภัย

	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 10,393,605	 2,128,879 32,688,679	 (32,965,935) 12,245,228	

	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 314,578,414	 112,676,553	 906,304,872	 575,091,530 1,908,651,369	

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 58,765,222 73,081,762	 7	 98,633,396 230,480,387

	 	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย 373,343,636 185,758,315	 906,304,879	 673,724,926 2,139,131,756	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

	 	 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 55,719,241 45,568,420 533,847,050 193,642,556 828,777,267

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 125,589,482	 46,882,310	 121,390,119	 127,533,507 421,395,418	

	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 29,960,709	 26,832,917	 124,146,713	 170,593,094 351,533,433	

	 	 	 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 211,269,432	 119,283,647	 779,383,882	 491,769,157 1,601,706,118	

กำาไรจากการรับประกันภัยก่อนหัก
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 162,074,204 66,474,668 126,920,997 181,955,769 537,425,638

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 365,849,153

กำาไรจากการรับประกันภัย 171,576,485

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	มีดังต่อไปนี้

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด ส่วนที่ปันไม่ได้ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557 459,724,095 427,756,537 263,880,602 640,685,296 3,570,534,358 5,362,580,888

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556 590,461,749 494,679,988 52,545,827 1,447,793,765 3,283,622,365 5,869,103,694

หนี้สิน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557 886,757,715 436,287,260 812,240,796 1,505,107,480 198,807,173 3,839,200,424

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556 989,428,350 483,127,205 643,282,349 2,414,537,442 180,479,454 4,710,854,800
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38. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และวันที่	1	มกราคม	2556	ได้มีการจัดประเภทรายการใหม	่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ดังต่อไปนี้

บัญชี จำานวนเงิน 
(บาท)

การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

	 สำารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 427,969,621 สำารองเบี้ยประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  

	 สำารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 416,881,341 สำารองเบี้ยประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอำานาจลงนามเมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2558
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สถิติงบการเงิน

หน่วย	:	ล้านบาท

2557 2556 2555

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เบี้ยประกันภัยรับ 3,087.16 2,988.85 2,765.83

เบี้ยประกันภัยต่อ 1,269.96 1,067.95 954.75

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,817.20 1,920.90 1,811.08

เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (4.49) 12.25 101.21

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,821.69 1,908.65 1,709.87

รายได้จากการรับประกันภัย 2,191.92 2,139.13 1,901.46

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,506.21 1,601.71 1,748.48

กำาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 685.71 537.42 152.98

กำาไรจากการลงทุน 58.86 66.42 45.71

รายได้อื่น 2.20 6.49 5.54

กำาไรจากการรับประกันภัยและการลงทุน 746.77 610.33 204.23

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 296.23 381.47 260.73

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 450.54 228.86 (56.50)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 87.92 69.45 27.58

กำาไรสุทธิ 362.62 159.41 (84.08)

กำาไรต่อหุ้น	(บาท) 2.01 0.89 (0.53)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 5,362.58 5,869.10 6,504.87

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 45.00 43.91 43.00

หนี้สินรวม 3,839.06 4,710.85 5,503.64

ส่วนของเจ้าของ 1,523.52 1,158.25 1,001.23

มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท) 8.46 6.43 5.56

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) - - -

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) N/A. N/A. N/A.
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ทำาเนียบสาขาบริษัท

ภาคเหนือ

 สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่		 	 :	 158/9	ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง	ตำาบลป่าตัน	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300
โทรศัพท์	 	 :	 +66	5321	0405-8
โทรสาร	 	 :	 +66	5321	0409
จังหวัดที่ดูแล	 :	 เชียงใหม่	ลำาปาง	ลำาพูน	แพร่	น่าน	
	 	 	 	 แม่ฮ่องสอน

 สาขานครสวรรค์
ที่อยู่		 	 :	 21/77	หมูท่ี	่11	ถนนนครสวรรค-์พษิณโุลก	
	 	 	 	 ตำาบลวัดไทร	อำาเภอเมือง	
	 	 	 	 จังหวัดนครสวรรค์	60000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	5631	0751-4
โทรสาร	 	 :	 +66	5631	0668
จังหวัดที่ดูแล	 :	 นครสวรรค์	ชัยนาท	สิงห์บุรี	อ่างทอง	
	 	 	 	 อุทัยธานี	

 สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่		 	 :	 459/1079-80	หมู่ที่	7	ถนนมิตรภาพ	
	 	 	 	 ตำาบลสมอแข	อำาเภอเมือง	
	 	 	 	 จังหวัดพิษณุโลก	65000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	5522	4161,	+66	5522	3758
โทรสาร	 	 :	 +66	5522	4169
จังหวัดที่ดูแล	 :	 พิษณุโลก	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	เพชรบูรณ์	
	 	 	 	 พิจิตร	ตาก	กำาแพงเพชร

 สาขาย่อย เชียงราย
ที่อยู่		 	 :	 250/8	หมู่ที่	16	ถนนราชโยธา	
	 	 	 	 ตำาบลรอบเวียง	อำาเภอเมือง	
	 	 	 	 จังหวัดเชียงราย	57000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	5375	8661-3
โทรสาร	 	 :	 +66	5375	8664
จังหวัดที่ดูแล	 :	 เชียงราย	พะเยา

 สาขาย่อย สระบุรี
ที่อยู่		 	 :	 96/18	ถนนสุดบรรทัด	ตำาบลปากเพรียว	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	18000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	3631	5071-2
โทรสาร	 	 :	 +66	3631	5073
จังหวัดที่ดูแล	 :	 สระบรุ	ีพระนครศรอียธุยา	ลพบรุ	ีนครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สาขาขอนแก่น
ที่อยู่		 	 :	 90	หมู่ที่	14	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	4323	5280-2
โทรสาร	 	 :	 +66	4323	5283
จังหวัดที่ดูแล	 :	 ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์

 สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่		 	 :	 792/1-2	ถนนชยางกูร	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	34000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	4528	4422-4
โทรสาร	 	 :	 +66	4528	4425
จังหวัดที่ดูแล	 :	 อบุลราชธาน	ียโสธร	อำานาจเจรญิ	มกุดาหาร

 สาขานครราชสีมา 
ที่อยู่		 	 :	 901/4-5	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	4426	3540-2
โทรสาร	 	 :	 +66	4426	3543
จังหวัดที่ดูแล	 :	 นครราชสีมา	ชัยภูมิ

 สาขาย่อย สุรินทร์
ที่อยู่		 	 :	 13/9	ถนนหลักเมือง	ตำาบลในเมือง	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	32000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	4453	1673
โทรสาร	 	 :	 +66	4453	1674
จังหวัดที่ดูแล	 :	 สุรินทร์	บุรีรัมย์	ศรีสะเกษ

 สาขาอุดรธานี
ที่อยู่		 	 :	 844/7-8	ถนนทหาร	(ดงวดั)	ตำาบลหมากแขง้		
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	41000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	4234	2280-1
โทรสาร	 	 :	 +66	4234	2782
จังหวัดที่ดูแล	 :	 อุดรธานี	เลย	สกลนคร	หนองคาย	
	 	 	 	 หนองบัวลำาภู	นครพนม
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ภาคใต้

 สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่		 	 :	 70,72	ถนนโชติวิทยะกุล	3	ตำาบลหาดใหญ่	
	 	 	 	 อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110
โทรศัพท์	 	 :	 +66	7442	8746-9
โทรสาร	 	 :	 +66	7442	8750
จังหวัดที่ดูแล	 :	 สงขลา	สตูล	พัทลุง	ตรัง	ยะลา	
	 	 	 	 ปัตตานี	นราธิวาส

 สาขาภูเก็ต
ที่อยู่		 	 :	 9/187-188	ถนนศกัดเิดช	ตำาบลตลาดเหนอื	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	83000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	7621	6000,	+66	7622	4999,	
	 	 	 	 +66	7621	5230
โทรสาร	 	 :	 +66	7621	9383
จังหวัดที่ดูแล	 :	 ภูเก็ต	พังงา

 สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่		 	 :	 210/9-10	หมู่ที่	4	ถนนชนเกษม	
	 	 	 	 ตำาบลมะขามเตี้ย	อำาเภอเมือง	
	 	 	 	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	7721	8529-31
โทรสาร	 	 :	 +66	7721	8532
จังหวัดที่ดูแล	 :	 สุราษฎร์ธานี	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	
	 	 	 	 ระนอง

 สาขาย่อย กระบี่
ที่อยู่		 	 :	 434/21	ถนนอุตรกิจ	ตำาบลกระบี่ใหญ่	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	81000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	7563	2871-2
โทรสาร	 	 :	 +66	7563	2873
จังหวัดที่ดูแล	 :	 กระบี่

ภาคตะวันออก

 สาขาระยอง
ที่อยู่		 	 :	 9/7	ถนนบางนา-ตราด	ตำาบลเชิงเนิน	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	3886	1326-8,	+66	3861	4465,	
	 	 	 	 +66	3861	4923
โทรสาร	 	 :	 +66	3862	0659
จังหวัดที่ดูแล	 :	 ระยอง	จันทบุรี	ตราด

 สาขาชลบุรี
ที่อยู่		 	 :	 208/12	หมู่ที่	3	ถนนพระยาสัจจา	
	 	 	 	 ตำาบลเสม็ด	อำาเภอเมือง	
	 	 	 	 จังหวัดชลบุรี	20000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	3871	5877-8
โทรสาร	 	 :	 +66	3871	5879
จังหวัดที่ดูแล	 :	 ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	สระแก้ว

 สาขานครปฐม
ที่อยู่		 	 :	 94	ถนนราชมรรคา	ตำาบลสนามจันทร์	
	 	 	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	73000
โทรศัพท์	 	 :	 +66	3428	0119-21
โทรสาร	 	 :	 +66	3428	0122
จังหวัดที่ดูแล	 :	 นครปฐม	สมุทรสาคร	สุพรรณบุรี	
	 	 	 	 กาญจนบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	

 สาขาพัทยา
ที่อยู่		 	 :	 3/146-147	หมู่ที่	6	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	
	 	 	 	 ตำาบลนาเกลือ	อำาเภอบางละมุง	
	 	 	 	 จังหวัดชลบุรี	20150
โทรศัพท์	 	 :	 +66	3848	8379-80
โทรสาร	 	 :	 +66	3848	8381
พื้นที่ดูแล		 :	 พัทยา

 สาขาย่อย หัวหิน
ที่อยู่		 	 :	 15/118	ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย	
	 	 	 	 ถนนเพชรเกษม	ตำาบลหวัหนิ	อำาเภอหวัหนิ	
	 	 	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110
โทรศัพท์	 	 :	 +66	3254	7707-8
โทรสำาร	 	 :	 +66	3254	7709
จังหวัดที่ดูแล	 :	 ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี
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