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ในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตร้อยละ 2.8 จาก
ร้ อ ยละ 0.7 ในปี 2557 ซึ่ ง ยั ง คงต่ำ � กว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้
ที่ประมาณร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ เนื่องจากการลดลงของการบริโภค
และการลงทุน รวมถึงราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ตกต่ำ�
และการส่งออกทีล่ ดลง ภาพรวมของการเติบโตของธุรกิจประกัน
วินาศภัย ยังคงขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2558
มีการเติบโตเพียงร้อยละ 1.90
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ
มีเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 3.14 พันล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 โดยประเภทของการประกันภัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
การเติบโตนี้ ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.0 และการประกันอัคคีภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยบริษัทฯ
มีอตั ราส่วนค่าใช้จา่ ยรวม (Combined Ratio) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 88.4
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 230.1
ล้านบาท กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 1.28 บาท และมีอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 772 (ปี 2557 :
493%) ทำ�ให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทย ถูกคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้น โดย
มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8-3.8 ด้วย
การใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภาคเอกชน และการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
มหาศาลของภาครัฐในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการสนั บ สนุ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง ราคาน้ำ � มั น
ที่ลดลงจะมีผลทำ�ให้เกิดการบริโภคดีขึ้น และช่วยทำ�ให้ต้นทุน
การผลิตลดลง ซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ ติ บ โตขึ้ น และมี ผ ลทำ � ให้ ธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัยมีการเจริญเติบโตต่อไปโดยคาดว่าการเติบโต
จะอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ 10
2

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตสำ�หรับปี 2559 ไว้ไม่ต่ำ�กว่า
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงเน้น
การเติบโตของธุรกิจรายย่อย (Personal Line) ขณะเดียวกัน
ได้มีการลงทุนเพิ่มและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ช่ ว ยในด้ า นการขยายตลาดให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด ความ
สามารถในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจและความ
พึงพอใจในการให้บริการและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
รวมทั้งนายหน้าและตัวแทน พร้อมกับยังมีเป้าหมายที่จะรักษา
มาตรฐานสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างสูงสุด และเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้บริษทั ฯ อยูใ่ นอันดับแนวหน้าของธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย และพร้อมที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนหรือ
เงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้
ท้ายนี้ ในนามของพนักงาน ผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นลู ก ค้ า ตั ว แทนและนายหน้ า รวมทั้ ง
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นและทุ ก หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา
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วิสัยทัศน์องค์กร และพันธกิจ
วิสัยทัศน์องค์กร

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�ในตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท

ภารกิจองค์กร

เรา... จ้างงานบุคลากรที่มีทักษะและมีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้การบริการที่เป็นเลิศรับรองการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันให้มีความยั่งยืน
ส่งผลกำ�ไรที่มีการเติบโตต่อเนื่อง
ให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจองค์กร

เราจัดหาวิธีการแก้ปัญหาด้านประกันภัย
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้กับลูกค้าในโอกาสต่างๆ

หลักคุณธรรมและคุณค่าทางสังคม

การยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
ความเที่ยงธรรม ยุติธรรม
การเปิดเผย มีความโปร่งใส
ความสำ�นึกรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ความน่าไว้วางใจ เชื่อถือได้
ความเอาใส่ใจ ยอมรับความแตกต่าง
4

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

ความเป็นมาของบริษัท
2493

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำ�กัด ได้จดทะเบียนบริษัทจำ�กัดขึ้นเมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2493 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ดำ�เนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2510

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท

2511

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท

2514

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการรับประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งรวมไปถึงการรับประกันภัยรถยนต์

2530

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนอีก 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

2532

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 100 ล้านบาท อย่างเป็นทางการเพื่อขยายธุรกิจ

2533

บริษัทฯ จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนอีก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท และได้ชำ�ระทุนไปแล้วจำ�นวน 250 ล้านบาท

2536

บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำ�การสำ�นักงานใหญ่มาอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2537

บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำ�กัด พร้อมทัง้ เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ศรีอยุธยาประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม

2540

บริษัทฯ ได้เน้นการขยายธุรกิจทั้งธุรกิจประกันภัยและการลงทุน โดยให้ความสำ�คัญด้านการบริหารงาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการเพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตั้งระบบวางแผนเพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้า และได้ขยายเครือข่ายให้บริการลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง โดยทำ�การเปิดสำ�นักสาขาจำ�นวน 3 แห่งในภาคตะวันออก
และภาคใต้ คือ จังหวัดระยอง สงขลา และภูเก็ต ต่อมาได้ท�ำ การขยายงานธุรกิจด้านตัวแทนในภาคใต้เพือ่ ให้ความสะดวกสบาย
ในการให้บริการลูกค้า

2541

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการขยายสาขาที่ 4 ในจังหวัดขอนแก่น

2542

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการขยายสาขาที่ 5 ทางภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การตรวจสอบขึ้นเพื่อควบคุมดูแลในระบบการทำ�งาน และการจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการทำ�งานของบริษัทฯ
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2543

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา ในจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ และพิษณุโลก ตามลำ�ดับ

2544

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 4 สาขา จังหวัดอุบลราชธานี และ สุราษฎร์ธานี และเพิ่มสาขาย่อย เพื่อให้บริการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในจังหวัดชลบุรี และลพบุรี เพื่อบริการลูกค้าในด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

2545

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Disclosure Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านบริหารจัดการ การบริการที่รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยำ�และมีความโปร่งใส

2546

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Disclosure Award” อีกครั้ง จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า ตัวแทน เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานที่ดีเยี่ยม
ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น
“Best Management Award” อันดับที่ 2 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.) โดยได้รับคัดเลือกจากจำ�นวนบริษัท
ประกันวินาศภัยทั้งสิ้นกว่า 63 บริษัท

2547

บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น “Best
Management Award” อันดับที่ 3 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.)
สาขานครปฐมได้รับรางวัล จากสำ�นักงานประกันภัยจังหวัดนครปฐม เป็นบริษัทที่มี
มาตรฐานในการให้บริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวดเร็วถูกต้อง และเป็นธรรม

2548

บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น “Best
Management Award” อันดับที่ 2 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือ คปภ.)

2549

เป็นปีมหามงคลยิ่งสำ�หรับปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ การรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึก และส่งเสริมพนักงาน
ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันและลดมลพิษจากสภาวะโลกร้อนทางภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง ชลบุรี การจัดทำ�ถุงผ้าฝ้ายแจกให้กับลูกค้า เพื่อลดมลพิษจากการใช้
ถุงพลาสติก
บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น “Best
Management Award” อันดับที่ 2 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.)

2550

ด้านบริหารจัดการ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ขยาย
ช่องทางจัดจำ�หน่ายผ่านตัวแทน และลูกค้ารายใหญ่

2551

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับวิกฤตการณ์ “ภาวะโลกร้อน” โดยมีการส่งเสริม
ให้ประหยัดพลังงานภายในสำ�นักงาน ปิดไฟทุกดวงและเครื่องใช้ฟ้าทุกชนิดที่ไม่จำ�เป็นในระหว่างพักกลางวัน
สนับสนุนให้พนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลนทางภาคตะวันออก
ผลิตและแจกจ่ายถุงผ้าฝ้ายให้แก่ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
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2552

บริษัทฯ ได้ทำ�การยกระดับสาขาเฉพาะฯ ชลบุรี ให้เป็นสำ�นักงาน
สาขาชลบุรี และขยายธุรกิจการดำ�เนินงานโดยเปิดสาขาเฉพาะฯ อีก
1 แห่งที่สำ�นักงานสาขาเฉพาะฯ พัทยา จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้นได้
มีการขยายสำ�นักงานตัวแทนเพิ่มขึ้นอีก 3 สำ�นักงานตัวแทน โดยสรุป
บริษัทฯ มีสำ�นักงานสาขาจำ�นวนทั้งสิ้น 12 สำ�นักงานสาขา
บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ (Bancassurance) โดยดำ�เนินการทำ�ธุรกรรม
ร่วมกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) นำ�เสนอผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในกลุ่ม PROMPT โดยมี
- กรุงศรี พีเอ พร้อม
- กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม
- กรุงศรี โฮม พร้อม
- กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน�้ำท่วม
- กรุงศรี พีเอ เอ็กซ์ตร้า พร้อม
บริษัทฯ ได้เปิดตัวกรมธรรม์เจ็ทสกีซึ่งเป็นฉบับแรกของโลก เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ เป็นการสนองตอบนโยบายของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วม
กับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
นอกเหนือจากนี้ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย ได้รับการจัดอันดับ และรางวัลในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในปี 2552
ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี - จากการประเมิน AGM checklist ประจำ�ปี 2552 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ
ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว) จากรายงานการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะเป็นบริษัทประกันภัยวินาศภัย ที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่ดีเด่นเป็นอันดับ
หนี่ง จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ประกันวินาศภัยทั้งหมด
ในประเทศไทย จากสำ�นักงานกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นเวลา 2 ปีซ้อน คือ
การบริหารจัดการในปี 2550 และ ปี 2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีนวัตกรรมที่ดีที่สุด (Best Innovation Product Award) จาก
สภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นการยืนยันคำ�มัน่ สัญญาทีบ่ ริษทั ฯ มีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2553

บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงานกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ในการเข้าซือ้ กิจการของบริษทั บีที ประกันภัย จำ�กัด
จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) และในการซื้อกิจการ
ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีการทำ�สัญญา Bancassurance กับทางธนาคาร
อีก 10 ปี ทำ�ให้ทางบริษัทฯ สามารถขยายการให้บริการกับลูกค้า
มากขึ้นอีกตามจำ�นวนสาขาที่ธนาคารมีอยู่ 147 สาขาอีกด้วย
บริษัทฯ เปิดตัว i-insurance ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยงานด้านตัวแทน
และเอเย่นต์เพื่อให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว แม่นยำ�ขึ้น และยังช่วยให้
ตัวแทนและเอเย่นต์สามารถประสานงานกับทางบริษัทฯ โดยทราบถึง
สถานภาพของงานทั้งหมดแบบ On-line
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้า” ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
(มหาชน) จากการประกวด Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2010 ซึ่งจัดขึ้นโดย IDC ที่ประเทศสิงคโปร์
บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ‘Best Management Award’ จาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ และ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริษัทฯ ขยายสถานที่รับชำ�ระเบี้ยประกันภัยกับทางเซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำ�ให้ทางบริษัทฯ
สามารถอำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อีกมากกว่า 3,400 แห่ง ทั่วประเทศไทย
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

7

2554

เดือนกุมภาพันธ์ - บริษทั ฯ ทำ�การเปลีย่ นชือ่ และตราของบริษทั ฯ จากบริษทั บีที ประกันภัย
จำ�กัด เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด ภายหลังที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุมัติให้
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ซื้อหุ้นบริษัท บีที ประกันภัย จำ�กัด
อย่างเป็นทางการในปลายปี 2553 และได้เพิ่มทุนของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย จำ�กัด เป็น 1,200 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายงาน
เดือนกันยายน - บริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นบริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี ารบริหารงาน
ดีเด่นซึ่งรางวัลเกียรติยศนี้ทางบริษัทฯ ได้รับติดต่อกัน 8 ปีซ้อน จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เดือนตุลาคม - บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด ได้ดำ�เนินการจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับ
อนุมัติให้ใช้ชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม - บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ได้คืนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยให้แก่ คปภ. ตามที่ได้ก�ำ หนดไว้ในแผนการควบรวมธุรกิจ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ด้วย
โดยบริษทั ฯ ยังคงสถานะการเป็นบริษทั หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป แต่เปลีย่ นสถานะ
บริษทั ให้เป็นบริษทั เพือ่ การลงทุน หรือ investment holding company ซึง่ ในเบือ้ งต้นจะทำ�การลงทุนในธุรกิจประกันภัย โดยใช้
ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) แต่ยังคงใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ AYUD ตามเดิม
และมีบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำ�ธุรกิจด้านประกันภัยแทน

2555

เดือนพฤษภาคม - บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) ได้มีการเพิ่มทุนจำ�นวน 600 ล้านบาท เสริมฐานเงิน
กองทุนที่ต้องดำ�รงไว้ตามกฎหมายให้สูงขึ้นหลังจากมหาอุทกภัย
ในปลายปี 2554 เพือ่ สามารถรองรับและให้บริการลูกค้าด้านสินไหม
ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมกับการขยายงาน
ในปี 2556
เดือนกรกฎาคม - บริษัทฯ ขยายสาขานครราชสีมา โดยเพิ่มพื้นที่
ให้บริการและเสริมความแข็งแกร่งของระบบ IT ให้ทัดเทียมกับ
สำ�นักงานใหญ่ เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

2556

เดือนพฤษภาคม - บริษทั ฯ เพิม่ สาขาใน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรขี นั ธ์
ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อครอบคลุมการให้บริการใน จ. เพชรบุรี อีกด้วย ถึงแม้ว่า
สาขาหัวหินจะเป็นสาขาย่อย แต่บริษัทฯ ก็จัดให้เป็นสาขาที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย รองรับการทำ�งานที่ต้องทันต่อเหตุการณ์
เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทฯ ติดตั้งและขยายระบบ IT เพิ่มเติม ทำ�ให้งาน
Communications เป็นระบบ Digital เพื่อรองรับการขยายงาน
      ในอนาคต
      เดือนพฤศจิกายน - บริษัทฯ ได้รับรางวัล E-Claim Award
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
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2557

เดือนมกราคม - บริษทั ฯ ขยายพืน้ ทีส่ าขาย่อยเชียงราย เพือ่ รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพือ่ การให้บริการทีท่ ว่ั ถึงมากยิง่ ขึน้
เดือนกุมภาพันธ์ - บริษทั ฯ เริม่ ให้บริการแจ้งเคลม ผ่านระบบ
Call Center หรือ ‘One Number’ รับแจ้งเหตุทกุ ภัย ทัว่ ไทยเบอร์เดียว
โทร. 0-2657-2999” โดยให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
และความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าในกรณีทต่ี อ้ งการแจ้งเคลม
เดือนมีนาคม - บริษทั ฯ ทำ�การพัฒนาโครงการ ‘One Number’
อย่างต่อเนือ่ งโดยทำ�การเชือ่ มระบบเข้ากับ Mobile Website โดยแสดง
หมายเลข Call Center เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลกู ค้า
และผูใ้ ช้บริการสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยัง Call Center
ได้สะดวกยิง่ ขึน้
เดือนตุลาคม - บริษทั ฯ ขยายพืน้ ทีส่ าขาภูเก็ต เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ลกู ค้ารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพือ่ การให้บริการ
ทีท่ ว่ั ถึงมากยิง่ ขึน้
เดือนพฤศจิกายน - บริษทั ฯ ได้รว่ มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กบั
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ในรูปแบบบัตรเดบิต
‘บัตรกรุงศรี เดบิต OPD’ ซึง่ เจาะกลุม่ ผูม้ อี าชีพอิสระ โดยนวัตกรรม
บัตรเดบิตนี้ให้ความคุม้ ครองในด้านการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
และอุบตั เิ หตุในฐานะผูป้ ว่ ยนอก พร้อมความคุม้ ครองชีวติ จากอุบตั เิ หตุอกี ด้วย

ประกันภัยสำ�หรับ “บุคคลและครอบครัว”
การประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคล)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (การประกันภัยตาม พ.ร.บ.) เป็นการประกันภัยที่กฎหมาย บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ�ประกันภัย ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากไม่ทำ�มีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง ได้ตามความเหมาะสม หรือตามความ
เสี่ยงภัยที่แท้จริงของการใช้รถ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งมีทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบรายกลุ่ม ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำ�ให้
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณี ถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำ�ร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบรายกลุ่ม สำ�หรับกรณีที่ ประสบอุบัติเหตุ และทำ�ให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ
สายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล เฉพาะในช่วงระยะเวลาการเดินทาง และภายในเส้นทางที่ระบุหรือมีข้อตกลงกันไว้เท่านั้น

ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองโดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดเต็มตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัย ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่ามีโรคมะเร็ง
เป็นครั้งแรกหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครองในกรมธรรม์ ซึ่งแผนประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของผู้เอาประกันภัย
หากถูกโรคร้ายนี้คุกคาม

อัคคีภัย (บ้านพักอาศัย)

แบบการประกันอัคคีภัย..“บ้านสุขใจ”..ครอบคลุม หลากหลาย ทรัพย์สินที่สามารถซื้อความคุ้มครอง ได้ตามแบบประกันอัคคีภัยเพื่อ “บ้านสุขใจ”
ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) บ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึง รั้ว กำ�แพง ประตู
ห้องชุด สำ�หรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด และคอนโดมิเนียม
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งติดตั้ง ตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน
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การประกันโจรกรรม

เป็นรูปแบบที่จะคุ้มครองต่อความสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อการอยู่อาศัยหรือธุรกิจ เช่น เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
เครื่องใช้ภายในบ้านที่เกิดจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงขยายความคุ้มครองต่อความเสียหาย ของ
ตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินจากภัยดังกล่าว

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเล่นกอล์ฟ รวมถึงความรับผิด ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงการสูญเสีย
หรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เช่น ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ

ประกันภัยสำ�หรับ “ธุรกิจ”
การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

การประกันภัยรถยนต์กลุม่ หมายถึง การทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีรถยนต์ทเ่ี อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ในชือ่ เดียวกันตัง้ แต่ 3 คันขึน้ ไป โดยผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั
ส่วนลดค่าเบีย้ ประกันภัย 10% ตามทีก่ ฎหมายระบุไว้ การประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุม้ ครองอุบตั เิ หตุจากความเสียหาย หรือการสูญหายของตัวรถ และ
รถมอเตอร์ ไซค์ ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำ�ให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและ
สายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย ตลอดจน
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิด
ของแก๊ส หรือภัยพิเศษอืน่ ที่ได้เลือกซือ้ ไว้ ผูเ้ อาประกันภัยก็จะได้รบั ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่จะไม่เกินกว่าจำ�นวนเงิน
เอาประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ เช่น อาคารสำ�นักงานหรือพาณิชย์ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องตกแต่ง
เฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน เครือ่ งจักร สต็อกสินค้า วัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในการผลิต ฯลฯ จากอุบตั เิ หตุทกุ ชนิด ซึง่ เป็นปัจจัยภายนอกทีม่ ไิ ด้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันธุรกิจหยุดชะงัก

คุ้มครองเจ้าของธุรกิจต่อการสูญเสียกำ�ไรขั้นต้นอันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เมื่อเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเครื่องจักรชำ�รุด

เป็นรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรในสถานที่ประกอบการ หรือโรงงาน อันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น
ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร การถูกกลั่นแกล้ง ทำ�ให้เครื่องจักรชำ�รุดเสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยหม้อไอน้ำ�

เป็นรูปแบบทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองต่อความเสียหายโดยอุบตั เิ หตุ (นอกเหนือจากอัคคีภยั ) ของ หม้อกำ�เนิดไอน้�ำ และ ถังความดัน อุบตั เิ หตุ จากการระเบิด
การยุบแฟบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การประกันภัยงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร

เป็นรูปแบบทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองงานทีก่ �ำ ลังก่อสร้าง การติดตัง้ เครือ่ งจักรและทดสอบเดินเครือ่ งจักรโรงงาน และโครงสร้างทีเ่ ป็นเหล็ก รวมทัง้ ความเสียหาย
อันสืบเนือ่ งมาจากงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาทีก่ �ำ ลังก่อสร้าง เช่น จากเครือ่ งมือเครือ่ งจักรที่ใช้ นอกจากนีย้ งั คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำ�หรับความรับผิดตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน ภายในสถานที่
เอาประกันภัย หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญเสียกับตัวเรือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวเรือรวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกและใช้ในการเดินทะเล
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่				 ตั้งอยู่เลขที่ 		 :
											
						 โทรศัพท์			 :
						 โทรสาร			 :
						 อี-เมล์			 :
						 เว็บไซต์			 :

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66-2657-2555
+66-2657-2500
info@sagi.co.th
www.sagi.co.th

การจดทะเบียน				 จดทะเบียนเป็น		 :
และโครงสร้
างการถือหุ้น
						
ทะเบียนเลขที่		 :
						 ประเภทธุรกิจ 		 :

บริษัทมหาชนจำ�กัด
0107554000259
รับประกันวินาศภัยทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน				 หุ้นสามัญ 		 :
						 รวมเป็นเงิน		 :

240,000,000 หุ้น			 มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
2,400,000,000.00 บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว		 หุ้นสามัญ			 :
						 รวมเป็นเงิน		 :

180,000,000 หุ้น			 มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
1,800,000,000.00 บาท

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลำ�ดับ

คณะกรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
นายเมธา สุวรรณสาร
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
นายโรวัน ดี อาซี่
นายชูศักดิ์ สาลี

ตำ�แหน่ง

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
4
0.0000022
4
0.0000022
กรรมการ
4
0.0000022
4
0.0000022
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละสิบขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
วันที่ 5 เมษายน 2559
ลำ�ดับ

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1.

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

179,999,979

99.99

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการบริษทั โดยคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน ในปี 2558
คณะกรรมการได้รบั ค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,968,028.00 บาท ซึง่ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินบำ�เหน็จกรรมการ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
รายชื่อ
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
2. นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
3. นายเมธา สุวรรณสาร
4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
5. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
		
6. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
7. นายอูล์ฟ แลงจ์
8. นายโรวัน ดี อาซี่
9. นายชูศักดิ์ สาลี
			 รวม
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ค่าตอบแทน
480,000.00
228,000.00
228,000.00
228,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
1,974,000.00
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ค่าบำ�เหน็จกรรมการ
612,606.00
598,037.00
570,221.00
570,221.00
488,984.00
290,105.00
168,462.00
361,604.00
333,788.00
3,994,028.00

รวม
1,092,606.00
826,037.00
798,221.00
798,221.00
698,984.00
500,105.00
168,462.00
571,604.00
513,788.00
5,968,028.00

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

สาขาขอนแก่น
ที่อยู่			 : 769-769/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ
				 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น
				 จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์		 : +66 4346 5580-1, +66 4346 5591
โทรสาร		 : +66 4346 5592
จังหวัดที่ดูแล : ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

สาขานครสวรรค์
ที่อยู่			 : 21/77 หมู่ที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
				 ตำ�บลวัดไทร อำ�เภอเมือง
				 จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์		 : +66 5631 0751-4
โทรสาร		 : +66 5631 0668
จังหวัดที่ดูแล : นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
				 อุทัยธานี

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

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

สาขานครราชสีมา
ที่อยู่			 : 901/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
				 อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์		 : +66 4426 3540-2
โทรสาร		 : +66 4426 3543
จังหวัดที่ดูแล : นครราชสีมา ชัยภูมิ
สาขาย่อย สุรินทร์
ที่อยู่			 : 102 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์
				 ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมืองสุรินทร์
				 จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์		 : +66 4453 1673-4
โทรสาร		 : +66 4453 1711
จังหวัดที่ดูแล : สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
สาขาอุดรธานี
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :
				

844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด) ตำ�บลหมากแข้ง
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
+66 4234 2280-1
+66 4234 2782
อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู นครพนม

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

13

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

สาขาระยอง
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :

9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลเชิงเนิน
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
+66 3886 0094-5
+66 3862 0659
ระยอง จันทบุรี ตราด

สาขาภูเก็ต
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
				
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :

สาขาชลบุรี
ที่อยู่			 :
				
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :

208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา
ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
+66 3871 5877-8
+66 3871 5879
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

9/187-188 ถนนศักดิเดช ตำ�บลตลาดเหนือ
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
+66 7621 6000, +66 7622 4999,
+66 7621 5230
+66 7621 9383
ภูเก็ต พังงา กระบี่

สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่			 : 210/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม
				 ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง
				 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์		 : +66 7721 8529-31
โทรสาร		 : +66 7721 8532
จังหวัดที่ดูแล : สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช
				 ระนอง
สาขาย่อย หัวหิน
ที่อยู่ 		 : 15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
				 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน
				 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์		 : +66 3254 7707-8
โทรสาร		 : +66 3254 7709
จังหวัดที่ดูแล : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
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สาขานครปฐม
ที่อยู่			 : 94 ถนนราชมรรคา ตำ�บลสนามจันทร์
				 อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์		 : +66 3428 0119-21
โทรสาร		 : +66 3428 0122
จังหวัดที่ดูแล : นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
				 กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สาขาพัทยา
ที่อยู่			 :
				
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
พื้นที่ดูแล		 :
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3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
+66 3848 8379-80
+66 3848 8381
พัทยา

โครงสร้างบริษัทฯ
คณะกรรมการ
สรรหา
และกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
กำ�กับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
พิจารณา
การลงทุน

คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ผู้จัดการ

สายงาน
ธุรกิจประกันภัย

สายงาน
จัดจำ�หน่าย

เลขานุการ
บริษัท

สายงาน
ปฏิบัติการ

ฝ่ายรับประกันอัคคีภัย

ฝ่ายตัวแทน

ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ายรับประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

ฝ่ายนายหน้านิติบุคคล

ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ฝ่ายสถาบันการเงิน

ฝ่ายบัญชี การเงิน
และการลงทุน

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

ฝ่ายการขายผ่านโทรศัพท์
และการตลาดขายตรง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายสินไหม

ฝ่ายดำ�เนินงาน-กรุงเทพ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และรับประกันภัยต่อ

ฝ่ายดำ�เนินงาน-สาขา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กำ�กับการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายธุรการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ

นายโรวัน ดี อาซี่
กรรมการผู้อำ�นวยการ

นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
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นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
กำ�กับการปฏิบัติงาน

นายชูศักดิ์ สาลี
กรรมการผู้จัดการ

นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
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คณะผู้บริหาร

นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำ�เนินงาน - กรุงเทพฯ

นายทิวากร กาญจนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจประกันภัย

นางสิริวรรณ หวังวิไล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
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นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายสินไหมทั่วไป
นางสาวกฤษณา พูนศิริ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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นายศักดิ์รพี สังขพันธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำ�เนินงาน - สาขา

นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน

นายสุภกิจ สุขพงษ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

นายอิศรา ชูวิศิษฐ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริหารความเสี่ยง และรับประกันภัยต่อ

นายรักชาติ สมิตินันทน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางภาพร ภิยโยดิลกชัย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางอภิรดี กาญจนรัตน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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เหตุการณ์สำ�คัญ
6 พฤษภาคม 2558

Claim Di เป็นระบบงานที่นำ�มาใช้ในบริษัทฯ ในส่วนงานการตรวจสภาพรถก่อนทำ�ประกันภัย (Car Inspection) ทำ�ให้สามารถ
ประหยัดเวลาในการให้บริการลูกค้าที่มีความประสงค์จะทำ�ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะใช้ระบบงาน
อย่างครบวงจรภายในปี 2559 ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการนำ�มาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี (non-accident claim) ลูกค้า
สามารถถ่ายรูปความเสียหายได้เอง ไม่ตอ้ งรอพนักงานสำ�รวจภัย และส่งรูปมาขออนุมตั เิ คลมจากบริษทั ฯ ได้ทนั ที หรือหากเป็นอุบตั เิ หตุ
Knock for Knock ลูกค้าก็สามารถจัดการเรื่องเคลมได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะใช้บริษัทประกันภัยเดียวกัน และหรือเป็นบริษัทประกันภัย
ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน

29 กรกฎาคม 2558

บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการทำ�งานของบริษทั ฯ มีการพัฒนาระบบการทำ�งาน CRM โดยใช้ Salesforce เพือ่ เชือ่ มงานการขาย
การตลาด และฝ่ายบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และต่อกับระบบฐานข้อมูล database ทำ�ให้การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
รวดเร็วในการเรียก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น

9 กันยายน 2558

ระบบ Alfresco - บริษัทฯ เริ่มใช้งานในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ หรือ EDRMS : Electronic Document and
Records Management System และบริษัทฯ มีแผนงานพัฒนา Work Flow เพื่อช่วยในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
การประมวลข้อมูล (processing), ติดตาม (tracking), แจ้งสถานะ (status) เรียกใช้ข้อมูล และประมวลผลได้ทันต่อเหตุการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตุลาคม - ธันวาคม 2558

Branch Speed Improvement – MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มความรวดเร็ว ปลอดภัย และ
ความเสถียรในการส่งแพ็กเก็ตข้อมูล เพิ่มความเป็นอัจฉริยะ และประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านระบบ

23 พฤศจิกายน 2558

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Committee)
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อจัดทำ�แบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
หรือ CAC) ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดทำ�แบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ตุ ล าคม 2558 และได้ยื่นแบบประเมินตนเอง ณ วั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2558 ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อพิจารณาและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าว
มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
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24 พฤศจิกายน 2558

การใช้ระบบ Anywhere to Claim ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองลูกค้าที่ประสบภัยทางรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว โดยอุบัติเหตุ
ที่มีคู่กรณี หลังแจ้งเหตุสามารถเปิดเคลมได้ทันที

16 พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ ขยายพื้นที่สาขาระยอง พร้อมขยายเวลาในการให้บริการเพิ่มขึ้นในวันเสาร์ และรองรับการให้บริการออนไลน์ทุกวัน
ตลอด 24 ช.ม. เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ขยายพื้นที่สาขาขอนแก่น และ สาขาย่อยสุรินทร์ โดยเพิ่มพื้นที่ให้บริการ เสริมความแข็งแกร่งทางด้าน IT เพื่อรองรับ
การให้บริการอย่างทั่วถึง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
“พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าพร้อมไปกับธุรกิจอย่างยั่งยืน”
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (SAGI) ให้ความสำ�คัญต่อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยถือเป็นภารกิจ
และพันธะสัญญาของบริษทั ฯ ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทยทีต่ อ้ งแสดงตนเป็นตัวอย่างทีด่ ี ผ่านการพัฒนากิจกรรมและสร้าง
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ สนับสนุน
ให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำ�เสนออาสาทำ�กิจกรรม บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบอันเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำ�ขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หัวใจของงานรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของบริษทั ฯ คือ การมีบทบาท มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง
บริษัทฯ มอบสิทธิ์และโอกาสให้กับพนักงานในการอุทิศเวลาให้กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม อีกทั้ง
ยังสามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจเพิม่ เข้ามาอีกด้วย บริษทั ฯ มีเงือ่ นไขในการนำ�เสนอโครงการใหม่ๆ โดยคำ�นึงถึง
ความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมาย และความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำ�เนินการได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้พนักงานมีคู่มือที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอีกด้วย

กระบวนการทำ�กิจกรรม

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโครงการ (Insight)
บริษัทฯ เน้นให้พนักงานอาสาสมัครมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำ�เป็น และความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
การเข้าถึงในระดับท้องถิ่น (Localization)
กิจกรรมหรือโครงการที่นำ�เสนอควรเป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น สังคม ชุมชน และ หรือ สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วม (Involvement)
การมีส่วนร่วมจากพนักงานเป็นปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของโครงการ
สู่การพัฒนาการ (Transformation) อย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการ หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์
22
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ด้านสังคม
โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชุบชีวิต” กับมูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�คริสเตียน
หนึ่งในโครงการตามนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำ�เสนอโครงการที่น่าสนใจเข้ามาเพื่อ
พิจารณามอบความช่วยเหลือคือ โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในมูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�คริสเตียนหรือในชื่อ
ที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าบ้านพระพร มูลนิธินี้ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนที่เคยพลั้งพลาดทำ�ความผิดหรือเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ให้การศึกษา ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก และความเข้าใจ
ทำ�ให้เด็กและเยาวชนกลับมามีความหวัง และความฝันในชีวิตได้อีกครั้ง โครงการที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ถูกนำ�เสนอ
โดยนายรัฐฐา รัตนพิมพ์ภาภรณ์ ภายใต้โครงการนี้ ความช่วยเหลือประกอบไปด้วยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของเยาวชน
และการจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิฯ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 62,400 บาท นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำ�ปฏิทิน
ประจำ�ปีโดยได้รับความร่วมมือในการสร้างสรรค์จากทางมูลนิธิ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่กระจายการรับรู้ของมูลนิธินี้
ต่อสาธารณชน เป็นมูลค่ากว่า 600,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และมูลนิธิคนตาบอดไทย
หลังจากประสบความสำ�เร็จจากการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
เผยแพร่กิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการด้านสายตาผ่านสื่อ
ปฏิทินของ ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ในปี 2557 ที่มี
การพิมพ์แจกกว่า 20,000 เล่มโดยใช้เงินร่วม 500,000 บาท
แสดงให้ ผู้ ค นทั่ ว ไปทราบถึ ง กิ จ กรรมที่ ส ามารถเข้ า ช่ ว ยเหลื อ
ผู้พิการด้านสายตาผ่านมูลนิธิทั้งสอง เป็นผลให้ทางมูลนิธิมีผู้ยื่นมือ
เข้าช่วยเหลือเพิม่ เติมอย่างล้นหลามในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มอบเงิน
บริจาคจำ�นวน 20,000 บาทเพือ่ สนับสนุนการทำ�งานของศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์และมูลนิธคิ นตาบอดไทย โดยมี นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ฯ และนางเปล่งศรี กมลทิพย์ ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยนายกิตพิ งศ์ สุทธิ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ
เพื่อการวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ ร่วมกันรับมอบเงินบริจาค

โครงการ “รอรัก... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ” ปี 2
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาจำ�นวน 62,400 บาท เพื่อสนับสนุน
ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�คริสเตียน
(บ้านพระพร) ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว จำ�นวน
11 คน พร้อมเลีย้ งอาหารกลางวันและมอบเครือ่ งอุปโภคและบริโภค
ที่จำ�เป็นต่อชีวิตประจำ�วันเป็นจำ�นวนเงิน 110,000 บาท
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โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 12
พนักงานผึง้ อาสากับโครงการ “พีเ่ พือ่ น้อง จากผองเพือ่ นชาวประกัน
และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 12” ตอน “ตามรอยพระองค์
ตรงตะเข็บชายแดน” ณ โรงเรียน บ้านตะโกล่าง ต. สวนผึ้ง
อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี สำ�หรับปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนข้าวสาร
จำ�นวน 20 กระสอบ เพื่อเป็นอาหารกลางวันและอาหารให้กับ
นักเรียนที่พักประจำ�ในโรงเรียนต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ “ทำ�ประโยชน์สังคม ปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน 20 ไร่”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ที่ อ. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม
คุณโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (SAGI) และ บริษัท ศรีอยุธยา
แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) (AYUD) พร้อมด้วยพนักงานและ
เยาวชนจากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�คริสเตียน ร่วมกันทำ�กิจกรรม
CSR “ปลูกกล้าไม้ปา่ ชายเลน” ณ ศูนย์อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน อ. คลองโคน
จ. สมุทรสงคราม ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนช่วยในการ
ปรั บ สภาพแวดล้ อ มและลดภาวะโลกร้ อ น โดยป่ า ชายเลนเป็ น พื้ น ที่
ที่มีส่ิง มี ชีวิต ต่ า งๆ อาศั ย อยู่ร่ว มกั น มากมายทั้ง สั ต ว์ น้ํา และสั ต ว์ บ กและ
เป็ น แหล่ ง อนุ บ าลตั ว อ่ อ นของสั ต ว์ น้ำ � นานาชนิ ด ซึ่ ง เข้ า มาอาศั ย
หาอาหารเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและหลบภั ย ทั้ ง ยั ง ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
กำ�แพงธรรมชาติที่ลดความแรงของคลื่นและลมทะเล ซึ่งส่งผลต่อ
การลดการกัดเซาะพื้นที่ บริเวณชายฝั่งได้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (SAGI)
และ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) (AYUD)
ได้ ทำ � การสนั บ สนุ น การปลู ก ป่ า ชายเลนมาโดยตลอดและปี นี้
นับเป็นปีที่ 5 ที่ทางบริษัททั้งสองได้เข้าร่วมทำ�กิจกรรม CSR นี้
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โครงการ “อนุ รั ก ษ์ ท้ อ งทะเล ปล่ อ ยพั น ธุ์ เ ต่ า ทะเลและ
ปลูกปะการัง ปี 4” อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี” อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
ทีมจิตอาสา SAGI และ AYUD ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง กับโครงการ “อนุรักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์เต่า
ทะเลและปลูกปะการัง” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และค่ายวิทยาศาสตร์
และการอนุรกั ษ์ ณ วัดหลวงพ่อดำ� อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี นอกเหนือจาก
การทำ�กิจกรรมร่วมกันแล้ว ชาว SAGI และ AYUD ยังได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมมอบเงินบริจาค
ให้แก่องค์กรทั้งสองแห่ง เพื่อช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
และปะการังอีกด้วย

ด้านการศึกษา
โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ”

บริษทั ฯ ได้มอบหนังสือเพือ่ การเรียนรูเ้ พิม่ เติมให้กบั โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อ. เมือง จ. หนองบัวลำ�ภู โดยคุณศักดิร์ พี สังขพันธ์
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน ร่วมกับคุณวรพล มณีรตั น์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ สาขาอุดรธานี และทีมจิตอาสา
ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และหนังสือห้องสมุด มูลค่า 70,000 บาท โดยมี คุณรังสรรค์ คำ�ชาย ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านนามะเฟือง เป็นผู้รับมอบ

โครงการ “พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านวังหมี จ. นครราชสีมา

บริษทั ฯ บริจาคเครือ่ งคอมพิวเตอร์ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายทีช่ �ำ รุด
ไม่สามารถใช้งานได้ ให้มสี ภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับการจัดการการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาเยาวชนก้าวทันโลกนอกจากนี้
ยังมีการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหมี ต. วังหมี อ. วังนํา้ เขียว จ. นครราชสีมา
ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท

โครงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนฯ

บริษัทฯ นำ�โดย คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สาขาสุราษฎร์ธานี และพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ ชมรมประกัน
วินาศภัย จ. สุราษฎร์ธานี และบริษัทสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนให้แก่
ศูนย์การเรียนรู้ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จ. สุราษฎร์ธานี

โครงการ จักรยานนี้เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI ปี 2

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โรงเรียนบ้าน
คลองแดง และ โรงเรียนบ้านคลองครก ต. พวา อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมโครงการ
นำ�โดย คุณโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำ�นวยการ เดินทางไปมอบจักรยานให้กับน้องๆ
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สภาพโดยรวมของธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) สรุปภาพรวมของธุรกิจ ดังนี้

		 ประเภทธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน

		 ธุรกิจประกันภัย
จากการเปรียบเทียบปี 2558 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภททั้งสิ้น 209,278.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเจริญเติบโตร้อยละ 1.90 จากปี 2557 ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันอัคคีภัย 10,484.61 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 ร้อยละ 5.21 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5,342.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.74 การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 73,027.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2.74 และการรับประกันภัยรถยนต์ 120,423.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2557 ร้อยละ 2.12 (ข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
(หน่วย : พันบาท)
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
ประเภทการรับประกันภัย
ปี 2558
ปี 2557
%เพิ่ม (ลด)
อัคคีภัย
10,484,614
11,060,725
(5.21)
ภัยทางทะเลและขนส่ง
5,342,974
5,303,973
0.74
ภัยเบ็ดเตล็ด
73,027,073
71,076,083
2.74
ภัยรถยนต์
120,423,870
117,926,955
2.12
		 รวม
209,278,531
205,367,736
1.90
กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท มีดังนี้
1. เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
2. พัฒนากระบวนการทำ�งานเพือ่ ให้การบริการมีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว สามารถส่งมอบบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้ตาม
กำ�หนดเวลา
3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบงานอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มตั้งแต่การนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการทำ�งานของบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานให้สูงขึ้น ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องมีการพัฒนาระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับ
ความรวดเร็วในการให้บริการทัง้ ด้านการรับประกันภัย และด้านสินไหมทดแทนเพือ่ ให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าผูท้ �ำ ประกันภัย
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ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าที่เข้ามาทำ�ประกันภัยจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกสาขางานทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน บริษัทห้างร้านต่างๆ ตลอดจนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจเช่าซื้อ
ซึ่งจะต้องทำ�ประกันภัยทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้
ยั ง มี ป ระชาชนและข้ า ราชการที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจในความมั่ น คงของบริ ษั ท ได้ ม าใช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ลู ก ค้ า
ของบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา จะมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะทำ�ประกันภัยทรัพย์สินของตนเอง เช่น บ้านที่อยู่อาศัย
และรถยนต์ นอกจากนี้ลูกค้าบางรายก็ได้ท�ำ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งกำ�หนดอายุของผู้เอาประกันภัยระหว่าง 15-60 ปี
และประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ เ ดิ น ทางให้ กั บ ตนเองและบุ ค คลในครอบครั ว ควบคู่ ไ ปด้ ว ยซึ่ ง การประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ ก ารเดิ น ทาง
จะไม่จำ�กัดอายุของผู้เอาประกันภัย
สำ�หรับเบี้ยประกันอัคคีภัยปี 2558 ของบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ลูกค้าสินเชื่อ
และลู ก ค้ า เงิ น ฝากธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จำ� กั ด (มหาชน) ซึ่ ง จะทำ� ประกั น อั ค คี ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และร้ า นค้ า ย่ อ ย
คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของเบี้ยประกันอัคคีภัยทั้งหมดของบริษัท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. ทรัพย์สินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ลูกค้าที่ใช้สินเชื่อและมีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
และลูกค้าของสถาบันการเงินหลายแห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน โรงแรม บริษัทและร้านค้าต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขต
ต่างจังหวัด
3. บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุบัติเหตุเดินทางและทรัพย์สินของตนเอง
เช่น บ้าน และรถยนต์
หมายเหตุ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม
การจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย
ช่องทางการจำ�หน่ายของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2. ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ขายโดยตรง
สัดส่วนการจำ�หน่ายของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา เป็นดังนี้
1. ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2. ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ขายโดยตรง

2558
47.01%
49.76%
3.23%

2557
47.93%
48.94%
3.13%

2556
48.78%
47.25%
3.97%

แหล่งงานที่สำ�คัญของบริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สถาบันการเงินบางแห่ง ตัวแทนนายหน้าและงาน
โดยตรง (Direct Account) ในส่วนของโครงการ Bancassurance ที่บริษัทร่วมมือกันกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
และสถาบันการเงินบางแห่งก็ยังคงเป็นช่องทางการจำ�หน่ายที่สำ�คัญ
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บริษัทได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำ�กัด (มหาชน) นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีนวัตกรรมที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในรูปแบบ
กล่องผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป อันได้แก่ “พี เอ พร้อม (PA Prompt)”, “พี เอ ซุปเปอร์ พร้อม (PA Super Prompt)”, “แคนเซอร์
พร้อม พลัส (Cancer Prompt Plus)”, “โฮม พร้อม (Home Prompt)” และ “โมบาย พร้อม (Mobile Prompt)” นอกจากนี้
ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ “ออโต้ พร้อม 3 พลัส คุ้มครองนํ้าท่วม (Auto Prompt 3+ Flooding)” ซึ่งเป็นส่วนของการประกันภัยรถยนต์
โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทได้นำ�เสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของธนาคาร

ตัวแทนนายหน้ามีบทบาทอย่างยิง่ ในการขยายงานของบริษทั เนือ่ งจากตัวแทนนายหน้าจะเป็นผูใ้ ห้คำ�แนะนำ�การทำ�ประกันทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำ�ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำ�คัญอย่างมากในการคัดเลือก
ตัวแทนและนายหน้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเสริมประสิทธิภาพด้วยการให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�จัดอบรมเพื่อ
ให้เป็นตัวแทนและนายหน้าที่มีคุณภาพและทำ�งานอย่างมืออาชีพด้วย
หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า มีดังนี้
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 กำ�หนดไว้ (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
เป็นต้นไป) โดยสามารถผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกำ�หนดโดย
ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสถิติของฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สำ �นักงานคณะกรรมการกำ �กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำ �หรับ
ปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ส่วนแบ่งตลาด อันดับที่
ประเภทการรับประกันภัย
ของบริษัท
รวมทั้งหมด 62 บริษัท
(%)
ส่วนแบ่งตลาด
อัคคีภัย
622,617
10,484,614
5.94
6
ภัยทางทะเลและขนส่ง
354,163
5,342,974
6.63
4
ภัยเบ็ดเตล็ด
1,131,567
73,027,073
1.55
18
ภัยรถยนต์
1,002,643
120,423,870
0.83
26
		 รวม
3,110,990
209,278,531
1.49
20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 62 บริษทั แบ่งเป็นกลุม่ บริษทั ประกันวินาศภัย
ไทยจำ�นวน 53 บริษัท สาขาบริษัทต่างประเทศ 5 บริษัท และกลุ่มบริษัทประกันภัยสุขภาพอีก 4 บริษัท
28
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บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันจากการที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคง ดำ�เนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน อีกทั้งได้รับ
การสนับสนุนงานด้านประกันภัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
และสถาบั น การเงินหลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทและธนาคารได้ เ กื้ อ กู ล กั น ในการทำ�ธุ ร กิ จ ตลอดมา ขณะเดี ย วกั น บริ ษัท ได้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานและการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยที ม งานมื อ อาชี พ เพื่ อ ที่ จ ะเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง การตลาด
เบี้ยประกันภัยสำ�หรับอัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด ภัยทางทะเลและขนส่ง และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา
ที่ ผ่ า นมาลู ก ค้ า ที่ ทำ � ประกั น ภั ย เริ่ ม หั น มาให้ ค วามสนใจต่ อ คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารควบคู่ กั บ ความมั่ น คงทางการเงิ น
ของบริษัทประกันภัยมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสาขา
ในต่างจังหวัดจำ�นวน 14 สาขา และอีก 4 สาขาย่อย เพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยการดำ�เนินงานของสาขาทั้งหมดจะเป็นระบบ ON-LINE เชื่อมโยงกับสำ�นักงานใหญ่
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้การบริหารงานและการให้บริการของสาขาทัง้ หมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว สามารถให้บริการกับลูกค้า
ได้ทั่วประเทศ
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท คื อ รายได้ จ ากการรั บ ประกั น ภั ย ซึ่ ง บริ ษั ท จะนำ � เงิ น รายได้ ดั ง กล่ า วไปลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องนำ �ไปบริหารดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
การให้กู้ยืม
บริษัทมีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม ดังนี้
การให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมของบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ งการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (“ประกาศ”) ซึง่ ได้กำ�หนด
ประเภทสัดส่วนและเงื่อนไขการให้กู้ยืมไว้
ความสามารถในการดำ�รงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
นโยบายในการดำ�รงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน : อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทของการประกันภัยที่บริษัท
ตั้งไว้คือ ประมาณร้อยละ 50
สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง : บริษัทมีการบริหารกระแสเงินสดในการดำ�เนินงานในแต่ละวันโดยจะคงเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารระยะสั้นไว้ในจำ�นวนที่เพียงพอกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานในแต่ละวัน เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำ�กัดในการประกอบธุรกิจ
ในส่วนของบริษัทไม่มี เนื่องจากบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน คือ นายเมธา สุวรรณสาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ
นายไบรอัน เจ สมิธ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการฯ ยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำ�นวยการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึง่ ได้มกี ารรายงาน
ผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำ�คัญท ี่ได้ปฏิบัติในปี 2558 ดังต่อไปนี้

การสรรหา

การสรรหากรรมการทีค่ รบวาระแล้วและได้รบั เลือกเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ

การกำ�หนดค่าตอบแทน

พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในธุรกิจประกันภัย
พิจารณาการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารถประจำ�ตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารและรถยนต์ประจำ�สาขาของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
พิจารณาการปรับปรุงและเพิม่ เติมระเบียบการลาหยุดงานและสวัสดิการพนักงาน ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ เพื่อช่วยบริหารจัดการการจ่ายค่าจ้างให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาวิธีการเลือกแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และเสนอผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับหลักการของ กลต.

ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม

นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและดำ�เนินการให้มีระบบ
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายในทัง้ การควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินงาน
กระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อทำ �ให้เกิด
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา
สามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษทั และการรับเงินและการจ่ายเงินได้รบั การอนุมตั อิ ย่างถูกต้องตามอำ �นาจดำ�เนินการ
ที่บริษัทได้กำ�หนดไว้ และการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในบริษัทฯ มีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุดของระบบการควบคุมภายใน จะทำ�การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปีปีละ 1 ครั้ง และ
มีการเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจำ�ปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมด้วยครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการพิจารณา
องค์ประกอบของการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การสอบถามข้อมูลจากกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถทำ�ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความ
เชือ่ ถือได้และทันเวลา สามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจน การปฏิบตั กิ ารด้านต่างๆ
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในมีผลควบคุม
การดำ�เนินงานต่อไปถึงบริษัทย่อยด้วย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม (ethics) มีการพัฒนาการดำ �เนินการด้านการควบคุม
ภายใน ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำ�หนดอำ�นาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำ�กับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ และมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา
และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ตลอดจนมีการกำ�หนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ดังต่อไปนี้
• มีการดำ�เนินธุรกิจที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และมีจริยธรรม มีการกำ�หนดเป้าหมายในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้
		 โดยยึดหลักการดำ�เนินงานภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และยึดหลักธรรมาภิบาล
		 อย่างเคร่งครัด
• มีการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี ซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบจากผู้บริหารและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนีใ้ นการกำ�หนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
		 ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์และความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว
• มีโครงสร้างการจัดองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามแผนผังองค์กร
• มีการจัดทำ�ระเบียบปฏิบตั แิ ละคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการเผยแพร่ระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ
		 ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
• ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั มีขอ้ กำ�หนดเกีย่ วกับจริยธรรม ในคูม่ อื แนวทางการปฏิบตั ทิ างด้านจริยธรรมและการปฏิบตั งิ าน และ
		 ข้อกำ�หนดห้ามพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งบทลงโทษ
		 หากมีการฝ่าฝืน นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำ�หนด
		 เกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าว ตลอดจนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
		 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

31

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประเมินความเสี่ยง
ทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ มีการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
		 มีนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมไปถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ
		 ความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านการเงินและการรายงาน
		 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าว
		 ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งและประสิทธิผล
		 ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามที่จำ�เป็น
• บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และเพื่อป้องกันการประพฤติตนอันไม่สมควร
		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ทำ�แนวทางการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Guideline) และนโยบายการแจ้งเบาะแส
		 (Whistle Blower Policy) เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ต่ำ�สุดและยอมรับได้
โดยมีการพัฒนาการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และจัดให้มีมาตรการควบคุม
ผ่านทางนโยบาย ซึง่ ได้กำ�หนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้นโยบายทีก่ ำ�หนดไว้นนั้ สามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอำ�นาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร
• มีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ นุมตั ิ หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน
		 เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
• มีการปฏิบตั ติ ามประกาศและระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
		 กับบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การทำ�ธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ถูกต้อง
• มีมาตรการทีจ่ ะติดตามให้การดำ�เนินงานของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน มิให้เกิด
		 การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
• มีการกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจน
		 การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานตามกำ�หนดเวลาและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุม
ภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายในทีจ่ �ำ เป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามทีว่ างไว้ ตลอดจนจัดให้มกี ารสือ่ สาร
กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• มีการจัดให้มขี อ้ มูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงหนังสือนัดประชุม หรือ
		 เอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ
		 บริษัทมีรายละเอียดตามควรที่ทำ�ให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
• มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และมีการใช้นโยบายบัญชี
		 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
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•
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•
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มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปีโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการสอบทาน
ระบบสารสนเทศของบริษัทด้วย
มีการจัดให้มีข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถนำ�มา
ประกอบการพิจารณาสัง่ การและปฏิบตั กิ าร และมีการนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล เพือ่ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้พิจารณา มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความสะดวกในการเข้าถึงสำ�หรับผู้ที่
ปฏิบัติงาน และผู้มีอำ�นาจเกี่ยวข้อง
มีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศในเหตุการณ์ฉกุ เฉิน โดยจัดให้มศี นู ย์คอมพิวเตอร์สำ�รองในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในสำ�นักงานใหญ่ได้
มีการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายใน และระบบการสื่อสารภายนอก เพื่อให้บุคลากรในบริษัทได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ใช้สำ�หรับการบริหาร หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนอย่างครบถ้วนเรียบร้อย

5. ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในยังดำ�เนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทำ�การ
สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• ฝ่ายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานกับเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้ และนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
		 พิจารณา ในกรณีที่ผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำ�หนด ฝ่ายบริหารก็จะรีบหาสาเหตุและ
		 ดำ�เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีนโยบายให้ฝา่ ยบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
		 โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่น หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่น มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
		 และมีการกระทำ�ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
• มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่กำ�กับดูแลกระบวนการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
		 การตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้าน
		 การทุจริตคอร์รัปชั่นและสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาเสนอแต่งตั้ง
		 ผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• มีการจัดตัง้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้อย่างสม่�ำ เสมอ
		 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้ตรวจสอบภายใน
		 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่อง
		 ทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาสัง่ การแก้ไข
		 ภายในระยะเวลาอันควร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแล ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ โดยมี นางภาพร ภิยโยดิลกชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
เป็นการเฉพาะจำ�นวน 2 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำ�ปี โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินจัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำ�กับดูแล
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประชุม
หารือแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีส่ ำ �คัญ
ตามรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาผลการสอบทานการควบคุมภายในทางด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สอบบัญชี และสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ มีการประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม เพือ่ ปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชีในประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชี
ประสงค์จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณาสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามเงื่อนไขการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท พิจารณาแผนการตรวจสอบ อัตรากำ�ลัง เพื่อให้มีความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และ
พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้กำ�หนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กำ�กับดูแลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุมภายใน ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับสูง หรือรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือรายงานจากภายนอก
ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
							

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้
โธมัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปีบัญชี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินมีการจัดทำ�อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือรายการการทำ�ธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามเงื่อนไขการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของ
บริษทั ฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
อีกทั้งผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

								
								
								

( นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ศรี อ ยุ ธ ยา เจนเนอรั ล ประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

4.2
5
6

991,034,467 1,331,413,276
11,053,534
10,300,074
293,825,093 305,664,100
1,140,298,468 1,426,546,757

7

8
9
10
11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

หน่วย : บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

497,064,810 414,234,407
1,812,027,443 1,407,805,766
20,840,927
1,160,970
2,329,933,180 1,823,201,143
549,926
1,327,303
63,913,878
44,999,054
83,673,836
88,236,847
180,254,822 205,244,689
55,617,612
59,835,673
69,111,099
65,811,972
5,219,265,915 5,362,580,888

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและ
		 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองเบีย้ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

13

14
15
16
18

19

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
		 หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ขาดทุนสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
16,924,645
633,352,069

หน่วย : บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
6,151,921
795,480,417

792,809,452 995,377,458
1,472,282,393 1,451,942,098
63,046,340
56,374,662
1,479,434
3,434,753
305,256,265 334,883,105
61,587,286
62,710,173
58,894,750
76,835,127
67,823,979
55,874,710
3,473,456,613 3,839,064,424

2,400,000,000 2,400,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
(60,108,433) (290,222,546)
5,917,735
13,739,010
1,745,809,302 1,523,516,464
5,219,265,915 5,362,580,888

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
					 รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
		 ค่าสินไหมทดแทน
			 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
				 ค่าสินไหมทดแทน
		 ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
		 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
		 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
					 รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

40

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

2558

หน่วย : บาท
2557

21
21

1,872,675,769 1,821,693,495
388,280,716 370,221,695
2,260,956,485 2,191,915,190

21
21
21
22

852,818,512 689,132,488
466,289,931 454,613,502
407,840,538 362,463,110
301,054,639 280,072,070
2,028,003,620 1,786,281,170

24

232,952,865
54,751,536
8,790,765
6,270,325
302,765,491

405,634,020
58,837,627
17,488
2,198,661
466,687,796

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง

25

16

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

26

บาท

2558

หน่วย : บาท
2557

8,277,476
7,777,476
474,194
286,236,345
56,122,232
230,114,113

8,135,400  
7,635,400
377,922
450,539,074
87,920,799
362,618,275

-

(1,655,396)

-

331,079
(1,324,317)

(9,776,594)

4,967,015

1,955,319
(7,821,275)
(7,821,275)
222,292,838

(993,403)
3,973,612
2,649,295
365,267,570

1.28

2.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กำ�ไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน่
สะสมยังไม่ได้ ของส่วนของเจ้าของจัดสรร
การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
1,800,000,000 (651,516,504)
9,765,398 1,158,248,894
361,293,958
1,800,000,000 (290,222,546)

3,973,612 365,267,570
13,739,010 1,523,516,464

1,800,000,000 (290,222,546)

13,739,010 1,523,516,464

230,114,113
1,800,000,000 (60,108,433)

(7,821,275) 222,292,838
5,917,735 1,745,809,302

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

42

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

งบกระแสเงินสด
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการ
		 รับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำ�หนด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
- ตั๋วเงินคลังที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
หรือนำ�ไปวางเป็นประกัน ครบกำ�หนด
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ

4.3

หน่วย : บาท
2557

2558
3,092,014,940
(447,222,720)
(1,217,750,611)

3,010,615,684
(103,661,281)
(1,426,777,745)

(89,924,072)
(457,452,526)
(408,883,518)
50,683,305
865,603
3,862,604
(296,906,225)
(20,359,641)
208,927,139

(91,198,690)
(443,486,291)
(385,974,226)
57,911,493
35,567
1,830,962
(256,032,152)
1,398,237
364,661,558

-

590,000,000

5,100,000,000
12,939,032
-

3,400,000,000
4,397
63,091

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ต่อ)
กระแสเงินสดได้มา (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
และที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด - ตั๋วเงินคลัง
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
และที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

2558

หน่วย : บาท
2557

3,539,250
885,056
5,670,089
5,123,033,427

573,889,133
1,317,832
474,014
4,565,748,467

(101,840,632)
(5,492,510,823)
(19,679,957)

(101,200,143)
(4,392,517,972)
-

(7,715,568)
(107,679)
(40,970,525)
(9,514,191)
(5,672,339,375)
(549,305,948)

(672,680,766)
(70,393)
(20,765,683)
(4,054,071)
(5,191,289,028)
(625,540,561)

(340,378,809)
1,331,413,276
991,034,467

(260,879,003)
1,592,292,279
1,331,413,276

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงานของบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่
21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลักคือการประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 และ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยได้รับการอนุมัตกิ ารแปรสภาพดังกล่าวจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษทั
มีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้อาจจะไม่แสดง
ถึงเงือ่ นไขทีอ่ าจมีอยู่ หรือผลการดำ�เนินงานซึง่ อาจเกิดขึน้ ในกรณีทบี่ ริษทั ได้ด�ำ เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กนั ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 บริษทั จัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน” และ
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ในการจัดทำ�และยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำ�หรับรอบบัญชีปจั จุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
		
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
		
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
		
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) 		
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) 		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) 		
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)			

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)			 การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
									 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) 		 กำ�ไรต่อหุ้น
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)			
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 10 						
ฉบับที่ 11 						
ฉบับที่ 12 						
ฉบับที่ 13 						

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)			 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
									 กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)			 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)			 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)			 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)			 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)			 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)			 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
									 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)			 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)			 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)			 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
									 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)			 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)			 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)			 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14							 ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ �หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และ
									 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
			
			 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)			 สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)			 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)			 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 						 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 ซึ่งมีข้อกำ�หนดให้จัดกลุ่มการนำ�เสนอรายการที่แสดงอยู่ใน “กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ซึ่งมีผลทำ�ให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (ดูหมายเหตุ
ข้อ 16 และข้อ 35.4)
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
		 การนำ�เสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
		 สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
		 งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
		 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)			 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) 		 สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)			 ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)			 สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 		 รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 		 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)			 การบั ญ ชี สำ � หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
									 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)			 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) 		 ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) 		 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)			 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)			 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) 		 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 		
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) 			
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 41							

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)			

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)			 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
									 กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)			 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)			 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)			 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)			 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)			 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)			 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
									 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)			 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)			 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)			 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงาน
									 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)			 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)			 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)			 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)			 ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ �หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และ
									 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
									 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)			 สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)			 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)			 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)			 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21							 เงินที่นำ�ส่งรัฐ
แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต
กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
ฝ่ายบริหารของบริษัทจะนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อ
มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวดทีเ่ ริม่ ใช้มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัยซึ่งผู้บริหารได้ประเมินถึงผลกระทบจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 มาถือปฏิบัติ พบว่างบการเงินของบริษัทมีผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่และการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม
2.5
		
		
		
		

ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทั ต้องอาศัยดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารในการกำ�หนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์
หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยของงวดบัญชี ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริหาร ได้พจิ ารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผย
ในนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยจ่ายต่อและเบีย้ ประกันภัยยกเลิก
และส่งคืนแล้วสำ�หรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำ �ขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัย ต่อจากบริษัท
ผู้เอาประกันภัยต่อ และเงินส่วนแบ่งกำ�ไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและบำ�เหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าจ้างและบำ�เหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตั๋วเงินที่มีกำ�หนดไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน หรือที่มีกำ�หนดเกิน 3 เดือน ไม่รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน
งบกระแสเงินสด โดยนำ�ไปแสดงรวมไว้ในกิจกรรมลงทุน
3.3 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ
3.4 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการไม่ได้รบั ชำ�ระหนี้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชำ�ระหนีแ้ ละ
การวิเคราะห์อายุหนี้ของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนีต้ ดั จำ�หน่ายโดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและแสดงรวมอยูใ่ นรายได้ดอกเบีย้ รับ
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำ�นวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
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3.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
		 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า							 5 ปี
		 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน				 5 ปี
		 ยานพาหนะ									 5 ปี
3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจำ �หน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดง
ได้ดังนี้
		 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์							 5 ปี
		 สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย				 10 ปี
3.8 เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทคำ�นวณเงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัย ดังนี้
		 การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง (ตัวเรือ)		 - ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
			 ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
		 การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุ - ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับ
			 การเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน		 ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
														 ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง
														 แก่ผู้เอาประกันภัย
3.9 สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมือ่ ได้รบั การแจ้งคำ�เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัย
ตามมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งสำ�รองเพิ่มเติม
สำ�หรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
3.10		รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ บริษทั รับรูก้ �ำ ไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ เมื่อมีการชำ�ระเงินและที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อกำ�ไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น
3.11		ผลประโยชน์พนักงาน
		3.11.1 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีก
ส่วนหนึ่ง โดยได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
แล้ว ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำ�ปี
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		3.11.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งคำ�นวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำ�นวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
ที่มีกำ�หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น กำ�ไรหรือขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกำ �ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
3.12		สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน ค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
3.13		ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ได้ตงั้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีกบั ราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีที่กำ�หนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์
จะรับรูเ้ มือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตทีเ่ พียงพอต่อการนำ�ผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้
มาใช้ประโยชน์
3.14		กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ค�ำนวณโดยใช้จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก ณ วันสิน้ ปีในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ ทุนจะใช้จ�ำนวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ตามระยะเวลาการรับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อน�ำมาค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
3.15		การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการ
ตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นปี รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ
ผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น
3.16	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนำ�มาพิจารณาในการกำ�หนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า
โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว ยกเว้นการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) รายการเช่าภายใต้ขอบเขต
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ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) และการวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่
ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) หรือมูลค่าจากการใช้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดลำ�ดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลำ�ดับขั้นของข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้ และตามลำ�ดับความสำ�คัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือ
จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
4.1.1 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
2558
2557
บาท
บาท
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม
897,439
1,813,295
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวร
40,873,767
19,849,827
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
(40,970,525)
(20,765,683)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
800,681
897,439
4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
2558
บาท
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9,514,191
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(9,514,191)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-

2557
บาท
278,735
3,775,336
(4,054,071)
-

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
2558
บาท
เงินสด
265,000
เช็คในมือ
4,884,216
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
285,997,189
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวลา
412,362,960
หลักทรัพย์รัฐบาล - ตั๋วเงินคลัง
2,099,552,545
2,803,061,910
หัก หลักทรัพย์รัฐบาล - ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
(ดูหมายเหตุข้อ 7)
(1,399,664,483)
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
(ดูหมายเหตุข้อ 7)
(153,072,221)
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
(ดูหมายเหตุข้อ 7)
(259,290,739)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
991,034,467
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2557
บาท
265,000
7,815,240
523,621,466
408,186,642
1,799,330,694
2,739,219,042
(999,619,124)
(150,000,000)
(258,186,642)
1,331,413,276

4.3 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
รายการกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีดังนี้
2558
2557
บาท
บาท
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
286,236,345
450,539,074
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
18,897,102
18,607,659
ค่าตัดจำ�หน่าย
14,077,202
16,589,651
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
(2,608,248)
(322,699)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
6,671,678
6,534,184
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
25,654,985
(4,492,214)
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำ�หน่าย
5,074,156
5,654,037
ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรตัดจำ�หน่าย
(43,977)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำ�หน่าย
11,212
10,626
ส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินคลังตัดจำ�หน่าย
(7,534,536)
(7,101,152)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
		 - หน่วยลงทุน
(8,790,765)
(4,397)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
		 - หุ้นสามัญ
(13,091)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
(10,532,430)
(15,965,161)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
327,156,701
469,992,540
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
(753,460)
589,902
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
16,521,705
(50,585,971)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
286,868,298
974,137,866
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี
4,218,061
(5,439,802)
สินทรัพย์อื่น
(3,384,094)
(25,707,963)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(162,128,348)
172,971,271
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
(202,568,006) (1,181,222,336)
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
(29,626,840)
4,023,104
ค่านายหน้าค้างจ่าย
(1,122,887)
9,834,032
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(17,940,377)
20,585,977
หนี้สินอื่น
12,046,027
(25,915,299)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
229,286,780
363,263,321
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
(20,359,641)
1,398,237
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
208,927,139
364,661,558
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5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ยังไม่ถงึ กำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จากตัวแทน
จากผู้เอา และนายหน้า จากการรับ
ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
12,783,155 216,431,576 443,164 229,657,895
1,135,494 34,009,194 770,643 35,915,331
248,621 8,564,309 1,471,918 10,284,848
1,259,598 5,111,100 1,149,470 7,520,168
11,992,584 2,686,535 14,679,119
364,032 297,257 661,289
15,426,868 276,472,795 6,818,987 298,718,650
(4,893,557) (4,893,557)
15,426,868 271,579,238 6,818,987 293,825,093

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จากตัวแทน
จากผู้เอา และนายหน้า จากการรับ
ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
12,549,636 221,502,225 1,866,433 235,918,294
478,137 34,701,471 836,864 36,016,472
386,621 12,889,913 1,741,713 15,018,247
1,521,135 4,252,014 1,578,931 7,352,080
89,817 13,703,689 3,202,406 16,995,912
476,413 3,462,937 3,939,350
15,025,346 287,525,725 12,689,284 315,240,355
(9,576,255) (9,576,255)
15,025,346 277,949,470 12,689,284 305,664,100

6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
เงินวางไว้จากการประกันต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
สำ�รองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เงินสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

2557
บาท

129
186,296,071
540,939,707
413,062,561
1,140,298,468
1,140,298,468

194
387,822,725
546,254,397
498,404,140
1,432,481,456
(5,934,699)
1,426,546,757

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้ดังนี้
2558
บาท
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
181,191,355
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
3,776,648
ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
551,046
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
777,022
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
186,296,071

2557
บาท
360,676,153
24,897,404
507,411
1,741,757
387,822,725

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
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2558
บาท
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
		 รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หน่วยลงทุน
		 รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จำ�หน่าย

กำ�ไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น

ขาดทุนที่ยัง มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
ไม่เกิดขึ้น
ลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม
บาท
บาท

บาท

บาท

259,508,731
201,773,005
3,009,172
464,290,908

7,227,216
15,168
83,757
7,326,141

266,735,947
(15,507) 201,772,666
3,092,929
(15,507) 471,601,542

5.11
3.86
0.06
9.03

25,376,733
25,376,733
489,667,641

86,535
86,535
7,412,676

25,463,268
25,463,268
(15,507) 497,064,810

0.49
0.49
9.52

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 4.2)
		 รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน (ดูหมายเหตุข้อ 4.2)
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 4.2)
		 รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

1,399,664,483
1,399,664,483

26.82
26.82

153,072,221
259,290,739
412,362,960
1,812,027,443

2.93
4.97
7.90
34.72

20,840,927
20,840,927

0.40
0.40
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีระยะเวลาครบกำ�หนดดังนี้
ระยะเวลาครบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
101,160,024 158,348,707
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
100,023,781 101,749,224
หุ้นกู้
3,009,172
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
1,116,514 6,194,120
รวม
205,309,491 266,292,051
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
205,309,491 266,292,051
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
1,399,664,483
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 153,072,221
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
245,290,739 14,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
1,798,027,443 14,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
2,003,336,934 280,292,051

รวม
บาท
259,508,731
201,773,005
3,009,172
7,310,634
471,601,542
471,601,542

-

1,399,664,483

-

153,072,221
259,290,739
1,812,027,443
2,283,628,985

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
		 รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หน่วยลงทุน
		 รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
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ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

กำ�ไรทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้

ขาดทุนทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้

บาท

บาท

บาท

มูลค่ายุตธิ รรม ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สินทรัพย์รวม
บาท

263,829,032
100,686,228
3,020,384
367,535,644

7,868,700
208,470
146,259
8,223,429

-

271,697,732
100,894,698
3,166,643
375,759,073

5.07
1.88
0.06
7.01

29,525,000
29,525,000
397,060,644

8,950,334
8,950,334
17,173,763

-

38,475,334
38,475,334
414,234,407

0.72
0.72
7.73
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ราคาทุน/ราคาทุน ร้อยละของ
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 4.2)
		 รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน (ดูหมายเหตุข้อ 4.2)
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 4.2)
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป

999,619,124
999,619,124

18.64
18.64

150,000,000
258,186,642
408,186,642
1,407,805,766

2.80
4.81
7.61
26.25

1,160,970
1,160,970

0.20
0.20

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีระยะเวลาครบกำ�หนดดังนี้
ระยะเวลาครบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
263,829,032
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
100,686,228
หุ้นกู้
3,020,384
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
8,223,429
รวม
375,759,073
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
375,759,073
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
999,619,124
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 150,000,000
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
244,186,642 14,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
1,393,805,766 14,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
1,393,805,766 389,759,073
-

รวม
บาท
263,829,032
100,686,228
3,020,384
8,223,429
375,759,073
375,759,073
999,619,124
150,000,000
258,186,642
1,407,805,766
1,783,564,839

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากประจำ�ธนาคารได้วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จำ�นวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้นำ�ไปวางไว้เป็นประกันกับนายทะเบียน จำ�นวน
268.64 ล้านบาท และ 273.34 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้ถกู นำ�ไปฝากไว้กบั ธนาคารแห่งหนึง่ เพือ่ เป็นสินทรัพย์
หนุนหลังของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จำ�นวน 1,862.76
ล้านบาท และ 1,379.86 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ดูหมายเหตุข้อ 31)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558
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8. เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมของบริษัทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค�้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืม
แก่พนักงาน ประกอบด้วย
ประเภทเงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมทั่วไป
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
อันเกิดความเสียหายจากอุทกภัย

วงเงินกู้
ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
3.85

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

2.00

9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ราคาทุน

ณ วันที่ เพิม่ ขึน้
1 มกราคม
2558

จำ�หน่าย/ โอนเข้า ณ วันที่ ณ วันที่
ตัดบัญชี (โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2558
2558

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 27,691,406 3,096,499 (5,843,442) 15,222,237 40,166,700 (17,075,492)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน 67,869,095 3,787,794 (7,095,670)
ยานพาหนะ
41,349,958 14,935,105 (14,985,034)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

รวม

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า อาคารเช่า
ค่าเสือ่ มราคา จำ�หน่าย/ ณ วันที่
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ตัดบัญชีี 31 ธันวาคม
สุทธิตน้ ปี สุทธิปลายปี
2558
ณ วันที่ ณ วันทีี่
1 มกราคม 31 ธันวาคม
2558
2558
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
(4,672,718) 5,843,425 (15,904,785) 10,615,914 24,261,915

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

-

64,561,219 (48,015,083) (7,482,053) 6,780,613 (48,716,523) 19,854,012 15,844,696
41,300,029 (26,820,830) (6,742,331) 12,238,267 (21,324,894) 14,529,128 19,975,135

- 19,054,369 - (15,222,237) 3,832,132 3,832,132
136,910,459 40,873,767 (27,924,146) - 149,860,080 (91,911,405) (18,897,102) 24,862,305 (85,946,202) 44,999,054 63,913,878

ราคาทุน

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
ณ วันที่ เพิม่ ขึน้ จำ�หน่าย / ณ วันที่ ณ วันที่ ค่าเสือ่ มราคา จำ�หน่าย / ณ วันที่ อาคารเช่า อาคารเช่า
1 มกราคม
ตัดบัญชี 31 ธันวาคม 1 มกราคม
ตัดบัญชี 31 ธันวาคม และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
2557
2557
2557
2557 สุทธิตน้ ปี สุทธิปลายปี
ณ วันที่ ณ วันที่
1 มกราคม 31 ธันวาคม
2557
2557
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
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
อุปกรณ์สำ�นักงาน
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำ�นวนเงิน 47.91 ล้าน
บาท และ 41.52 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่
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บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ณ วันที่ เพิม่ ขึน้
1 มกราคม
2558
บาท
เกิดจากการซื้อ/
ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร
และประกันภัย
รวม

บาท

บาท

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โอนเข้า ณ วันที่ ณ วันที่ ค่าตัดจำ�หน่าย ตัดบัญชี ณ วันที่
(โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
2558
2558
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

63,943,240 1,275,672

-

5,616,382 70,835,294 (57,097,469) (4,085,415)

-

22,973,336 8,238,519

-

(5,616,382) 25,595,473

-

100,000,000 186,916,576 9,514,191

-

ณ วันที่ เพิม่ ขึน้
1 มกราคม
2557
บาท
เกิดจากการซื้อ/
ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร
และประกันภัย
รวม

ราคาทุน
ตัดบัญชี

64,137,524

บาท

-

ราคาทุน
ตัดบัญชี

บาท

-

-

100,000,000 (41,582,260) (9,991,787)
196,430,767 (98,679,729) (14,077,202)

-

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

(61,182,884) 6,845,771 9,652,410
-

22,973,336 25,595,473

(51,574,047) 58,417,740 48,425,953
(112,756,931) 88,236,847 83,673,836

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โอนเข้า ณ วันที่ ณ วันที่ ค่าตัดจำ�หน่าย ตัดบัญชี ณ วันที่
(โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม
31 ธันวาคม
2557
2557
2557
บาท

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิตน้ ปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท

บาท

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิตน้ ปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2557
บาท

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
บาท

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

20,080,000 3,090,586

-

(197,250) 22,973,336

100,000,000 184,217,524 3,775,336 (1,076,284)

-

-

-

-

-

20,080,000 22,973,336

100,000,000 (31,590,473) (9,991,787) - (41,582,260) 68,409,527 58,417,740
186,916,576 (83,166,252) (16,589,651) 1,076,174 (98,679,729) 101,051,272 88,236,847

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำ�นวนเงิน 48.01 ล้านบาท และ 44.55
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้ตัดจำ�หน่ายหมดแล้ว แต่ยังมีการใช้งานอยู่

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558
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11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
2558
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
180,254,822

2557
บาท
205,244,689

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
มีการรายงานให้บริษัททราบ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เบี้ยประกันภัยต่อค่าความเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย
		 รวม

บาท
1,915,251
256,500
93,809,945
84,409,964
13,219,563
6,133,937
5,499,529
205,244,689
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
มีการรายงานให้บริษัททราบ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เบี้ยประกันภัยต่อค่าความเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย
		 รวม
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รายการที่รับรู้
ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
(936,540)
(24,594,052)
1,723,266
1,580,519
(2,763,060)
(24,989,867)

-

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน

บาท
1,915,251
256,500
92,259,341
160,519,586

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
1,550,604
(76,109,622)
-

12,540,574
4,587,935
3,838,821
275,918,008

678,989
1,214,923
1,660,708
(71,004,398)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) I รายงานประจำ�ปี 2558

331,079
331,079

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท
978,711
256,500
93,809,945
59,815,912
14,942,829
7,714,456
2,736,469
180,254,822
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
บาท
1,915,251
256,500
93,809,945
84,409,964
13,219,563
6,133,937
5,499,529
205,244,689

12. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค�้ำประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

2558
บาท
8,837,637
22,518,275
1,656,457
13,250,000
15,090,355
7,758,375
69,111,099

2557
บาท
13,937,154
4,803,046
1,656,457
25,000,000
14,783,655
5,631,660
65,811,972

2558
บาท
58,369,337
401,914,568
173,068,164
633,352,069

2557
บาท
66,433,127
393,848,829
335,198,461
795,480,417

13. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

14. สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
2558
2557
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง
- เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

995,377,458 2,176,599,794
8,616,331
3,394,947
(208,311,837) (1,185,993,321)
1,583,582,790 2,309,548,028
(1,586,455,290) (2,308,171,990)
792,809,452 995,377,458

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสำ�รองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจำ�นวน 152.85 ล้านบาท และ 416.83 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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15. สำ�รองเบี้ยประกันภัย

สำ�รองเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
15.1 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
บาท
1,451,942,098
3,137,849,154
(3,117,508,859)
1,472,282,393

2557
บาท
1,338,149,536
3,087,164,695
(2,973,372,133)
1,451,942,098

15.2 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไม่มีการตั้งส�ำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส�ำรองการเสี่ยงภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ�ำนวน 743.54 ล้านบาท และ 743.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมีจ�ำนวนต�่ำกว่า
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งค�ำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
3.59
อัตราการลาออก (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน
4, 9, 21
6
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ)
60
อายุเกษียณ (ปี)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 แสดงดังนี้
2558
2557
บาท
บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี
56,374,662
48,185,082
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
6,399,958
5,130,807
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,944,720
1,985,208
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1,655,396
ผลประโยชน์รับโอนจากบริษัทใหญ่
(1,673,000)
(1,494,834)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
913,003
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี
63,046,340
56,374,662
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ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
2558
2557
บาท
บาท
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
6,399,958
5,130,807
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,944,720
1,985,208
รวมค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
		 (ดูหมายเหตุข้อ 23)
8,344,678
7,116,015
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�ำนวน 1.32 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�ำนวน 0.33 ล้านบาท)
การวิเคราะห์ขอ้ สมมติฐานทางการเงินทีม่ ผี ลกระทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
2558
2557
บาท
บาท
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
(3,205,667) (2,957,010)
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.50
3,452,051
3,189,685
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
3,329,592
3,076,329
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.50
(3,126,455) (2,883,841)
อายุคาดเฉลี่ย - เพิ่มขึ้น 1 ปี
523,030
475,629
อายุคาดเฉลี่ย - ลดลง 1 ปี
(518,061)
(471,001)

17. เงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารจ�ำนวน 20 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำบวกร้อละ 2 ซึ่งวางประกันด้วยเงินฝากประจ�ำธนาคารของบริษัทจ�ำนวน 20 ล้านบาท
(ดูหมายเหตุข้อ 7)

18. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2558
บาท
1,479,434

2557
บาท
3,434,753
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รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

บาท
3,434,753
3,434,753
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้
กำ�ไรหรือขาดทุน ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

บาท

-

(1,955,319)
(1,955,319)

รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้
กำ�ไรหรือขาดทุน ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

2,441,350
2,441,350

-

993,403
993,403

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท
1,479,434
1,479,434
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
บาท
3,434,753
3,434,753

19. หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอนำ�ส่ง
อื่นๆ
รวมหนี้สินอื่น

20. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

2558
บาท
16,881,679
20,527,439
4,543,054
3,159,336
22,712,471
67,823,979

2557
บาท
11,796,379
15,137,896
7,229,074
2,869,104
18,842,257
55,874,710

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน ทุนส�ำรองนี้จะน�ำมาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดสรรทุนส�ำรองดังกล่าว
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21. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

ข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงดังต่อไปนี้

รายได้จากการรับประกันภัย
เบีย้ ประกันประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบีย้ ประกันภัย
		 ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบำ�เหน็จ
		 รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
		 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
		 รวมรายได้จากการรับประกันภัย

รายได้จากการรับประกันภัย
เบีย้ ประกันประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบีย้ ประกันภัย
		 ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบำ�เหน็จ
		 รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
		 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
		 รวมรายได้จากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันอุบตั เิ หตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ดอืน่
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

624,983,678 366,889,646 1,002,642,850 365,507,959 777,825,021 3,137,849,154
197,442,646 256,622,384 356,893,231 39,201,062 389,359,077 1,239,518,400
427,541,032 110,267,262 645,749,619 326,306,897 388,465,944 1,898,330,754
5,647,737 (522,136) 31,031,846 (17,061,371) 6,558,909 25,654,985
421,893,295 110,789,398 614,717,773 343,368,268 381,907,035 1,872,675,769
60,747,015 68,449,746 136,811,410 9,068,594 113,203,951 388,280,716
482,640,310 179,239,144 751,529,183 352,436,862 495,110,986 2,260,956,485
103,835,498
138,710,018
80,319,061
322,864,577

43,227,647
44,513,330
32,336,396
120,077,373

385,160,061
128,810,404
147,584,921
661,555,386

200,878,674
64,716,638
69,194,170
334,789,482

119,716,632
89,539,541
78,405,990
287,662,163

852,818,512
466,289,931
407,840,538
1,726,948,981

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกันภัยทาง
ประกันอุบตั เิ หตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ดอืน่
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

607,013,518 390,202,784 928,511,633 370,482,087 790,954,673 3,087,164,695
195,008,082 275,512,088 316,366,427 56,301,588 426,775,229 1,269,963,414
412,005,436 114,690,696 612,145,206 314,180,499 364,179,444 1,817,201,281
51,227,855 593,672 (168,715,977) 79,776,929
360,777,581 114,097,024 780,861,183 234,403,570
60,930,871 76,730,710 121,137,857 10,179,044
421,708,452 190,827,734 901,999,040 244,582,614

32,625,307 (4,492,214)
331,554,137 1,821,693,495
101,243,213 370,221,695
432,797,350 2,191,915,190

41,573,756
133,481,895
45,439,657
220,495,308

(81,362,521) 689,132,488
86,195,157 454,613,502
86,866,300 362,463,110
91,698,936 1,506,209,100

41,419,504
47,242,355
32,081,637
120,743,496

531,294,663
124,092,274
126,606,534
781,993,471

156,207,086
63,601,821
71,468,982
291,277,889
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ในปี 2557 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับคืนเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยต่อจากเหตุการณ์น�้ำท่วมเป็นจ�ำนวน 245.87
ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจบางประการ โดยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้
บันทึกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อเป็นจ�ำนวน 19.88 ล้านบาท และ 146.47 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยค่าสินไหมทดแทนรับคืนส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ตามเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจดังกล่าว

22. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าบริการการจัดการ (ดูหมายเหตุข้อ 27)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

2558
บาท

2557
บาท

96,601,212

98,552,587

104,818,185
1,206,348
(10,532,430)
5,968,028
37,688,377
17,572,650
47,732,269
301,054,639

95,763,551
1,257,968
(15,965,161)
5,908,027
25,620,826
17,271,939
51,662,333
280,072,070

23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (ดูหมายเหตุข้อ 16)
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุข้อ 29)
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

24. ก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2558
บาท
168,041,955
3,716,190
8,344,678
10,078,140
54,785,779
244,966,742

2557
บาท
149,992,102
3,666,616
7,116,015
8,853,491
80,099,761
249,727,985

ก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2558
2557
บาท
บาท
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
8,790,765
4,397
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
13,091
รวมกำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
8,790,765
17,488
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25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2558
บาท
31,132,365

2557
บาท
16,916,401

24,989,867
56,122,232

71,004,398
87,920,799

รายการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และก�ำไรทางบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
2558
2557
บาท
บาท
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษี
286,236,345 450,539,074
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
57,247,269
90,107,815
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น (รายได้) และค่าใช้จ่ายทางภาษี
(1,125,037) (2,187,016)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
56,122,232
87,920,799

26. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงดังนี้
กำ�ไรสุทธิ (บาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2558
230,114,113
180,000,000
1.28

2557
362,618,275
180,000,000
2.01

27. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการ
มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ำร่วมกัน
และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ รายการดังกล่าวที่ส�ำคัญมีดังนี้
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท ทุนมหาโชค จำ�กัด
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
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ประเภทธุรกิจ

ลงทุนและถือหุ้น
ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
วัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจทางโทรทัศน์
รับจ้างโฆษณา
ลงทุนในหลักทรัพย์
ให้เช่าพื้นที่สำ�นักงาน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ประกันชีวิต
รับจ้างโฆษณา
บริหารสินทรัพย์
บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และลิสซิ่ง
บริการ
อสังหาริมทรัพย์

ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญมีดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
เงินมัดจำ�ค่าเช่าและอุปกรณ์
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าจ้างและบำ�เหน็จค้างจ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้างจ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
479,081,464

706,754,831

255,180
2,426,843
198,894
63,136
18,193
279,313
75,743
794,075
4,111,377

446,336
(6,752)
226,418
383,072
90,292
36,629
25,592
311,541
70,075
233,309
40,138
1,856,650

1,588,334

1,675,896

4,415,833

4,515,833

11,914,957

13,404,326

16,658

11,636

15,836,066

12,957,093

15,674,545

10,085,425

12,744,860

13,848,224
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เบี้ยประกันภัยรับ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท ทุนมหาโชค จำ�กัด
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
18,798,639
32,889
1,303,348
93,745
72,653,635
11,133,917
86,023
79,422
902,489
58,770
539,248
260,000
451,669
1,782,478
147,592
766,458
1,693,314
110,783,636

23,382,639
4,570
1,304,694
2,855,670
81,037,102
10,982,550
22,147
80,476
1,156,938
84,048
642,222
290,000
754,926
1,312,927
32,192
373,558
452,032
124,768,691

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและ
บริษัทประกันภัยอื่น

ดอกเบี้ยรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
3,942,837

6,690,215

บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป

รายได้อื่น
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
480,000

-

บริษทั ได้ท�ำสัญญาบริการจัดการกับบริษทั ใหญ่ในการให้บริการเกีย่ วกับด้านบุคลากร ตรวจสอบภายในและสารสนเทศ ซึง่ อัตรา
ค่าบริการเป็นไปตามอัตราทีต่ กลงกัน ซึง่ อ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนทีบ่ ริษทั ใช้ไปส�ำหรับการให้บริการแก่บริษทั ใหญ่
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สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท

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

173,893,999

172,808,444

104,771,096

78,258,885

บริษัทจ่ายค่าจ้างและบ�ำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงในสัญญา วิสาหกิจธนาคาร
และประกันภัยระหว่างบริษัทกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ทั้งนี้อัตราค่าบ�ำเหน็จเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราทีบ่ ริษทั ให้กบั บริษทั นายหน้าประกันวินาศภัยทัว่ ไป
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

180,199

163,430

บริษทั จ่ายค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นราคาและเงือ่ นไขเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษทั ทัว่ ไป

ค่าเช่าและค่าบริการ
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
ค่าบริการการจัดการ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
(ดูหมายเหตุข้อ 22)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
17,748,213

16,448,949

37,688,377

25,620,826

บริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน เครื่องอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป
บริษทั ได้ท�ำสัญญาบริการการจัดการกับบริษทั ใหญ่ในการรับบริการด้านการบริหารและการจัดการด้านบัญชี ซึง่ อัตราค่าบริการ
เป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใหญ่ใช้ไปส�ำหรับการให้บริการแก่บริษัท
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28. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์
อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
30,246,377
1,277,213
1,085,392
32,608,982

30,657,170
2,591,642
1,091,923
34,340,735

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2558 และ 2557 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2558 และ วันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามล�ำดับ

29. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้บริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับที่พนักงานจ่าย ดังนี้
อายุงาน
อัตราร้อยละ
น้อยกว่า 5 ปี
5
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7
โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้บันทึก เป็นค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน 10.08 ล้านบาท และ 8.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 23)

30. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกน�ำไปวางประกันกับนายทะเบียน
(ดูหมายเหตุข้อ 7) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้
2558
2557
บาท
บาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
254,640,675 259,342,060
เงินฝากธนาคาร
14,000,000
14,000,000
รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
268,640,675 273,342,060
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31. สินทรัพย์หนุนหลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้น�ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 7) เพื่อเป็นสินทรัพย์หนุนหลังส�ำหรับบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรือ่ ง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้ส�ำหรับหนีส้ นิ และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กบั สถาบันการเงิน โดย
สินทรัพย์หนุนหลังดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
2558
2557
บาท
บาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,616,625,350 1,116,036,137
หลักทรัพย์เอกชน
38,475,334
เงินฝากธนาคาร
225,290,739 224,186,642
ตราสารทุน
20,840,927
1,160,970
รวมสินทรัพย์หนุนหลัง
1,862,757,016 1,379,859,083

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จ�ำนวน 33.00 ล้านบาท
และ 25.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ

33. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทได้ประมาณความ
เสียหายและบันทึกภาระหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ�ำนวน 53.12 ล้านบาท
และ 12.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่าส�ำรองสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั ได้บนั ทึกไว้เพียงพอส�ำหรับ
ผลเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และคาดว่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการทีต่ งั้ ไว้อย่างมีสาระส�ำคัญ
33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 11.84 ล้านบาท และ 13.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ

34. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พื้นที่สำ�นักงาน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่นๆ
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ระยะเวลาที่เหลืออยู่
รวมจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่ายตามอายุ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี สัญญาเช่าที่เหลือ
บาท
บาท
บาท
5,324,717
4,066,088
5,280,480
7,040,640
21,711,925

3,294,710
5,262,812
3,254,160
4,338,880
16,150,562

8,619,427
9,328,900
8,534,640
11,379,520
37,862,487
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ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พื้นที่สำ�นักงาน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่นๆ
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ระยะเวลาที่เหลืออยู่
รวมจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่ายตามอายุ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี สัญญาเช่าที่เหลือ
บาท
บาท
บาท
5,324,717
3,007,906
5,280,480
7,040,640
20,653,743

8,619,427
5,538,794
8,534,640
11,379,520
34,072,381

13,944,144
8,546,700
13,815,120
18,420,160
54,726,124

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

ค่าเช่าและค่าบริการ

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
25,681,847
25,725,897

35. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า
35.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3
35.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�ำคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวหักด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
35.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี้ยจากการลงทุน
เงินลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
ควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
คงที่
ปรับขึ้นลง
คงที่
ตามอัตราตลาด
ตามอัตราตลาด
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
			 พันธบัตรรัฐบาลไทย
			 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
			 หุ้นกู้
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนด
ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืน
เกิน 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไป
วางเป็นประกัน
รวม

215,990,735

-

451,391,357

-

-

266,735,947
201,772,666
3,092,929

-

271,697,732
100,894,698
3,166,643

-

1,399,664,483

-

999,619,124

153,072,221

-

150,000,000

-

259,290,739
258,186,642
369,062,956 2,130,556,764 601,391,357 1,633,564,839
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เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ จั ด แบ่ ง ตามระยะเวลานั บ จากวั น ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ถึ ง วั น ที่
ที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
			 พันธบัตรรัฐบาลไทย
			 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
			 หุ้นกู้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
			 ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไป
				 วางเป็นประกัน
รวม		

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
			 พันธบัตรรัฐบาลไทย
			 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
			 หุ้นกู้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
			 ตั๋วเงินคลังที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินฝากธนาคารที่นำ�ไป
		
วางเป็นประกัน
รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท

102,177,613 164,558,334
100,038,949 101,733,717
3,092,929
1,399,664,483

-

245,290,739 14,000,000
1,850,264,713 280,292,051

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่
ร้อยละ

-

266,735,947
201,772,666
3,092,929

3.46
1.90
5.39

-

1,399,664,483

1.46

-

259,290,739
2,130,556,764

1.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่
ร้อยละ

-

271,697,732
100,894,698
3,166,643

-

271,697,732
100,894,698
3,166,643

3.46
2.28
5.39

999,619,124

-

-

999,619,124

1.99

-

258,186,642
1,633,564,839

2.06

244,186,642 14,000,000
1,243,805,766 389,759,073
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35.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ�ำนวนเงิน
ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกัน
อาจมีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
35.4.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ ประเมินมูลค่ายุติธรรม
		 ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31ธันวาคม
2558
2557
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
266,735,947 271,697,732

พันธบัตรองค์การ
หรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้

หลักทรัพย์เอกชน
หน่วยลงทุน

201,772,666 100,894,698

3,092,929

ลำ�ดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 2

วิ ธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลดโดยใช้ อั ต รา
ผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำ�การ
  สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
วิ ธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลดโดยใช้ อั ต รา
ผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำ�การ
  สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
วิ ธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลดโดยใช้ อั ต รา
ผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำ�การ
  สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

ระดับ 2

3,166,643

ระดับ 2

25,463,268 38,475,334

ระดับ 2

มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องหน่ ว ยลงทุ น
ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของรอบระยะ
เวลารายงาน
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35.4.2
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบีย้ ประกันภัยค้างรับสินทรัพย์จากการประกันภัย
ต่อเงินให้กู้ยืม และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อมีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจาก
ครบก�ำหนดช�ำระในระยะเวลาอันสั้น

		 รายการที่เปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบการเงิน
		 มีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับเป็นเทคนิค
		 ในการประเมินมูลค่า สรุปได้ดังนี้
ลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชั้นมูลค่า มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด ระดับ 2
เงินลงทุนทั่วไป
ระดับ 3

1,812,027,443 1,812,446,316 1,407,805,766 1,408,156,286
20,840,927
72,101,789
1,160,970
40,610,061

36. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

การจ�ำแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท�ำรายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท ผลการ
ด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจทีน่ �ำเสนอต่อผูม้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานด�ำเนินงานมีการวัดค่าทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย
บริษทั มี 4 ส่วนงานทีร่ ายงาน ซึง่ แบ่งตามประเภทการรับประกันภัยทีส่ �ำคัญของบริษทั ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัทด�ำเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ง
ที่มีจ�ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม
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การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงดังต่อไปนี้

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
			 รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
		 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
			 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัยก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

624,983,678 366,889,646 1,002,642,850 1,143,332,980 3,137,849,154
197,442,646 256,622,384 356,893,231 428,560,139 1,239,518,400
427,541,032 110,267,262 645,749,619 714,772,841 1,898,330,754
5,647,737 (522,136) 31,031,846 (10,502,462) 25,654,985
421,893,295 110,789,398 614,717,773 725,275,303 1,872,675,769
60,747,015 68,449,746 136,811,410 122,272,545 388,280,716
482,640,310 179,239,144 751,529,183 847,547,848 2,260,956,485

103,835,498
138,710,018
80,319,061
322,864,577

43,227,647
44,513,330
32,336,396
120,077,373

159,775,733 59,161,771

385,160,061
128,810,404
147,584,921
661,555,386

320,595,306
154,256,179
147,600,160
622,451,645

852,818,512
466,289,931
407,840,538
1,726,948,981

89,973,797 225,096,203 534,007,504
301,054,639
232,952,865
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(บวก) หัก เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
			 รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
		 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
			 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัยก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

607,013,518 390,202,784 928,511,633 1,161,436,760 3,087,164,695
195,008,082 275,512,088 316,366,427 483,076,817 1,269,963,414
412,005,436 114,690,696 612,145,206 678,359,943 1,817,201,281
51,227,855
593,672 (168,715,977) 112,402,236 (4,492,214)
360,777,581 114,097,024 780,861,183 565,957,707 1,821,693,495
60,930,871 76,730,710 121,137,857 111,422,257 370,221,695
421,708,452 190,827,734 901,999,040 677,379,964 2,191,915,190

41,573,756
133,481,895
45,439,657
220,495,308

41,419,504
47,242,355
32,081,637
120,743,496

531,294,663
124,092,274
126,606,534
781,993,471

74,844,565
149,796,978
158,335,282
382,976,825

689,132,488
454,613,502
362,463,110
1,506,209,100

201,213,144 70,084,238 120,005,569 294,403,139 685,706,090
280,072,070
405,634,020

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
บาท
บาท
บาท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
บาท

ส่วนที่ปันไม่ได้
บาท

รวม
บาท

365,062,104 302,517,945 322,721,458 499,439,666 3,729,524,742 5,219,265,915
459,724,095 427,756,537 263,880,602 640,685,296 3,570,534,358 5,362,580,888
776,467,188 378,971,412 893,142,943 1,216,705,922 208,169,148 3,473,456,613
886,757,715 436,287,260 812,240,796 1,505,107,480 198,807,173 3,839,200,424

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
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สถิติงบการเงิน
2558

2557

หน่วย : ล้านบาท
2556

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการลงทุน
รายได้อื่น
กำ�ไรจากการรับประกันภัยและการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

3,137.85
1,239.52
1,898.33
25.65
1,872.68
2,260.96
1,726.95
534.01
63.54
6.27
603.82
317.59
286.23
56.12
230.11
1.28

3,087.16
1,269.96
1,817.20
(4.49)
1,821.69
2,191.92
1,506.21
685.71
58.86
2.20
746.77
296.23
450.54
87.92
362.62
2.01

2,988.85
1,067.95
1,920.90
12.25
1,908.65
2,139.13
1,601.71
537.42
66.42
6.49
610.33
381.47
228.86
69.45
159.41
0.89

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

5,219.27
63.91
3,473.46
1,745.81
9.70

5,362.58
45.00
3,839.06
1,523.52
8.46

5,869.10
43.91
4,710.85
1,158.25
6.43
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พนักงาน

400 คน

กวา

ใหบร�การเปนเลิศ

ÅÙ¡¤ŒÒ¾Ö§¾Íã¨
คือสิ�งสำคัญ

24/7
บร�การตลอด

ประกันว�นาศภัย
การบร�หารงานดีเดน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557
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