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สารจาก
ประธาน
กรรมการ
ปี 2559 เป็นปีแห่งความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่สำ� หรับประชาชนชาวไทย
ทุกคน สืบเนือ่ งมาจากประกาศส�ำนักพระราชวัง เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม
เรือ่ ง การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ขอเจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาทในการ
สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนสืบไป และ
ขอน้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มถวายพระพรชั ย มงคลแด่ สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ธุรกิจประกันภัยในประเทศส�ำหรับปีที่ผ่านมามีการเติบโตค่อนข้าง
น้อย ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่ทะลักเข้ามาในตลาดมากมาย
เป็นผลท�ำให้เบี้ยประกันภัยลดลงมาก บริษัทประกันวินาศภัยที่มี
ความต้องการเติบโตในวงกว้างพากันรับงานประกันภัยในเชิงรุกเพิม่ ขึน้
มีสว่ นผลักดันให้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการเสนอรับประกัน
ใหม่ โดยเฉพาะในภาคการประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่เห็น
ได้ชัดว่าเบี้ยประกันภัยมีการแข่งขันด้านราคามาก ในขณะที่งาน
รับประกันภัยเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงแต่เบี้ยรับประกันภัยต�ำ่
ในปี 2559 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือ คปภ. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง
ในกรณีเสียชีวิตให้กับผู้ท�ำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากเดิม
200,000 บาทเป็น 300,000 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทนที่ปรับตัวดีขึ้นอันเนื่องมาจากการที่มีรถยนต์
จดทะเบียนใหม่ประมาณ 5,000 คันต่อวัน ท�ำให้จำ� นวนเบีย้ ประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นสามารถรองรับกับส่วนต่างในการจ่ายค่าสินไหมที่สูงขึ้นได้
จากการทีบ่ ริษทั ประกันภัย 10 อันดับแรกมีสว่ นแบ่งการตลาดในอัตรา
ร้อยละ 60 ท�ำให้เกิดกระแสการควบรวมและการซือ้ กิจการของบริษทั
ประกั น วิ น าศภั ย เพื่ อ เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง การตลาดและท� ำ ให้ ต� ำ แหน่ ง
ทางการตลาดดีขึ้น คาดการณ์ว่าแนวโน้มดังกล่าวนี้จะปรับเพิ่มขึ้น
ภายใน 3 ปีข้างหน้า
ส�ำหรับปี 2559 บริษทั ฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดและปรับอันดับ
ในธุรกิจได้ดีขึ้น การเติบโตของธุรกิจมาจากประกันภัยรถยนต์ที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีอัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนทีย่ อมรับได้รอ้ ยละ 59 อัตราค่าใช้จา่ ยโดยรวม (combined ratio)
ปรับขึ้นร้อยละ 96 เป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดที่ขาด
การเติบโต อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนแข็งแกร่งที่
ร้อยละ 698 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำของ คปภ. ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 140

2

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ส� ำ หรั บ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ คาดว่ า สภาพธุ ร กิ จ จะยั ง คงเป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยเบี้ยประกันภัยยังมีแนวโน้มที่จะ
ปรับลดลงอีก ในช่วงปลายปี 2560 ที่รัฐบาลได้มีก�ำหนดการเลือกตั้ง
คาดว่าภาคธุรกิจในประเทศไทยคงจะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ทางด้านการเมือง และพิจารณาความเสี่ยงที่ตามมาตามล�ำดับ
ขอเรียนให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบว่า ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ของท่าน
มีฐานะการเงินมัน่ คงแข็งแกร่งขึน้ กว่าเดิมมาก กล่าวคือ สามารถล้าง
ขาดทุนสะสมที่เกิดจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่
ตั้งแต่ปี 2554 ได้ส�ำเร็จ และเชื่อมั่นว่าในปี 2560 บริษัทฯ ของท่าน
จะเติบโตต่อไปบนฐานที่มั่นคงจากการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
มาหลายปี ปัจจัยทีส่ ำ� คัญยังคงเป็นในเรือ่ งการขยายขีดความสามารถ
ในด้านดิจิตอลในขณะที่ต้องตอบสนองลูกค้า และความต้องการของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณกลุม่ บริหารจัดการ และ
พนักงานทีอ่ ทุ ศิ ตนท�ำงานหนักตลอดปี 2559 นอกจากนี้ ขอขอบคุณ
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่ให้การสนับสนุน และมอบ
ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เสมอมา

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ

จุดเด่น
ทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
6,000
4,500
3,000
1,500
0

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

5,403.91

5,255.94

5,389.21

2557

2558

2559

1,523.52

1,745.81

1,836.76

2557

2558

2559

389.49

216.42
63.62

2557

2558

2559

450.55
286.24
118.23

2557

1,800.00

2557

2558

2559

3,000
2,250
1,500
750
0

3,087.16

3,137.85

3,082.39

2557

2558

2559

2558

70
52.5
35
17.5
0

58.86

63.54
47.33

2557

2558

2559

กำ�ไรสุทธิ

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
500
375
250
125
0

1,800.00

กำ�ไรจากการลงทุน

กำ�ไรจากการรับประกันภัย
400
300
200
100
0

1,800.00

เบี้ยประกันภัยรับ

ส่วนของเจ้าของ
2,000
1,500
1,000
500
0

2,000
1,500
1,000
500
0

2559

400
300
200
100
0

362.62
230.12
94.93

2557

2558

2559

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
2.0
1.5
1.0
0.5
0

2.01
1.28
0.53

2557

2558

2559
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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
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ความเป็นมา
ของบริษัท
2493 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ�ำกัด ได้จดทะเบียนบริษัทจ�ำกัดขึ้น เมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2493 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจด้านประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล และ
ขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2510 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท
2511 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท
2514 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการรับประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันภัยรถยนต์
		
2530 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2531 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนอีก 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

		
2532 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 100 ล้านบาท อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายธุรกิจ

2533 บริษัทฯ จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนอีก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท และได้ช�ำระทุนไปแล้ว จ�ำนวน 250 ล้านบาท
2536 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

2537 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

2540 บริษัทฯ ได้เน้นการขยายธุรกิจทั้งธุรกิจประกันภัยและการลงทุน โดยให้ความส�ำคัญด้านการบริหารงาน และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการเพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตั้งระบบวางแผนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
และได้ขยายเครือข่ายให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงโดยท�ำการเปิดส�ำนักงานสาขาจ�ำนวน 3 แห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ คือ
จังหวัดระยอง สงขลา และภูเก็ต ต่อมาได้ท�ำการขยายงานธุรกิจด้านตัวแทนในภาคใต้ เพื่อให้ความสะดวกสบายในการให้บริการ
ลูกค้า

2541 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขยายสาขาที่ 4 ในจังหวัดขอนแก่น
2542 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการขยายสาขาที่ 5 ทางภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ
ขึ้น เพื่อควบคุมดูแลในระบบการท�ำงาน และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการท�ำงานของบริษัทฯ

2543 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา ในจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ และพิษณุโลก ตามล�ำดับ
2544 บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายสาขาเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 4 สาขา จั ง หวั ด
อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และเพิ่มสาขาเฉพาะ เพื่อให้
บริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจังหวัดชลบุรี และสระบุรี
เพื่อบริการลูกค้าในด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

2545 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Disclosure Award” จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านบริหารจัดการ การบริการ
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ และมีความโปร่งใส

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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2546

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Disclosure Award” อีกครั้ง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ตัวแทน เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานที่ดีเยี่ยม ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะ
บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น “Best Management Award” อันดับที่ 2 ที่มี
การบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.) โดยได้รับคัดเลือกจาก
จ�ำนวนบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้นกว่า 63 บริษัท

2547

บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น “Best Management
Award” อันดับที่ 3 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.)
สาขานครปฐมได้รบั รางวัล จากส�ำนักงานประกันภัยจังหวัดนครปฐมเป็นบริษทั ทีม่ มี าตรฐานในการ
		 ให้บริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวดเร็วถูกต้อง และเป็นธรรม

2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น “Best Management
Award” อันดับที่ 2 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.)

2549

เป็นปีมหามงคลยิ่งส�ำหรับปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ การรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึก และส่งเสริมพนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลน
เพื่อป้องกัน และลดมลพิษจากสภาวะโลกร้อนทางภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี การจัดท�ำ
ถุงผ้าฝ้ายแจกให้กับลูกค้า เพื่อลดมลพิษจากการใช้ถุงพลาสติก
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลในฐานะบริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น “Best Management
Award” อันดับที่ 2 ที่มีการบริหารงานดีเด่น จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.)

2550 ด้านบริหารจัดการ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ขยายช่องทาง
จัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน และลูกค้ารายใหญ่

2551

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับวิกฤตการณ์ “ภาวะโลกร้อน” โดยมีการส่งเสริมให้ประหยัดพลังงาน
		 ภายในส�ำนักงาน ปิดไฟทุกดวงและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จ�ำเป็นในระหว่างพักกลางวัน
สนับสนุนให้พนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลนทางภาคตะวันออก
ผลิตและแจกจ่ายถุงผ้าฝ้ายให้แก่ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

2552

บริษทั ฯ ได้ทำ� การยกระดับสาขาเฉพาะฯ ชลบุรี ให้เป็นส�ำนักงานสาขาชลบุรี และขยายธุรกิจการด�ำเนินงานโดยเปิดสาขาเฉพาะฯ
		 อีก 1 แห่ง ที่ส�ำนักงานสาขาเฉพาะฯ พัทยา จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้นได้มีการขยายส�ำนักงานตัวแทนเพิ่มขึ้นอีก 3 ส�ำนักงาน
		 ตัวแทน โดยสรุปบริษัทฯ มีส�ำนักงานสาขาจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ส�ำนักงานสาขา
บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ (Bancassurance) โดยด�ำเนินการท�ำธุรกรรมร่วมกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเสนอ
		 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในกลุ่ม PROMPT โดยมี
- กรุงศรี พีเอ พร้อม 		 - กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน�้ำท่วม
- กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม		 - กรุงศรี พีเอ เอ็กซ์ตร้า พร้อม
- กรุงศรี โฮม พร้อม
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รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้เปิดตัวกรมธรรม์เจ็ทสกีซึ่งเป็นฉบับแรกของโลก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ เป็นการสนองตอบนโยบายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
นอกเหนือจากนี้ บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย ได้รบั การจัดอันดับ และรางวัลในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในปี 2552 ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี - จากการประเมิน AGM checklist ประจ�ำปี 2552 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่
ในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว) จากรายงาน การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะเป็นบริษัทประกันภัยวินาศภัยที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่ดีเด่นเป็นอันดับหนึ่งจาก
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ประกันวินาศภัยทั้งหมดในประเทศไทย จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นเวลา 2 ปีซ้อน คือ การบริหารจัดการ
ในปี 2550 และ ปี 2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552
- บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทีม่ นี วัตกรรมที่ดีที่สุด (Best Innovation Product Award) จากสภาหอการค้า
เนเธอร์แลนด์-ไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นการยืนยันค�ำมั่นสัญญาที่บริษัทฯ มี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2553

		
		
		
		
		

บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใน
การเข้าซื้อกิจการของบริษัท บีที ประกันภัย จ�ำกัด
จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
ในการซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัทฯ มีการท�ำสัญญา Bancassurance กับทางธนาคารอีก 10 ปี ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถขยายการให้บริการกับลูกค้ามากขึ้นอีกตาม
จ�ำนวนสาขาทีธ่ นาคารมีอยู่ 147 สาขาอีกด้วย
บริษัทฯ เปิดตัว i-insurance ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยงาน
ด้านตัวแทนและเอเย่นต์ เพื่อให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว แม่นย�ำขึ้น และยังช่วยให้ตัวแทนและเอเย่นต์สามารถประสานงานกับ
บริษัทฯ โดยทราบถึงสถานภาพของงานทั้งหมดแบบ Online
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้า” ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
จากการประกวด Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2010 ซึ่งจัดขึ้นโดย IDC ที่ประเทศสิงคโปร์
บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ‘Best Management Award’ จาก ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริษทั ฯ ขยายสถานทีร่ บั ช�ำระเบีย้ ประกันภัยกับทางเซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท�ำให้บริษัทฯ สามารถอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าได้อีกมากกว่า 3,400 แห่ง ทั่วประเทศไทย

2554

เดือนมกราคม - บริษัทฯ ท�ำการเปลี่ยนชื่อและตราของบริษัทฯ จาก
บริษทั บีทปี ระกันภัย จ�ำกัดเป็น บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
จ�ำกัด ภายหลังทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุมัติเรื่องการโอน และการรับโอนกิจการ
อย่างเป็นทางการในปลายปี 2553 และได้เพิม่ ทุนของบริษทั ศรีอยุธยา
เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด เป็น 1,200 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อม
กับการขยายงาน
เดือนกันยายน - บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกัน
วินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น ซึ่งรางวัลเกียรติยศนี้ บริษัทฯ ได้รับติดต่อกัน 8 ปีซ้อน จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เดือนตุลาคม - บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด กับ
		 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม - บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้คืนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันภัยให้แก่
คปภ. ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนการควบรวมธุรกิจ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย โดยบริษัทฯ ยังคงสถานะการเป็น
บริษทั หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป แต่เปลีย่ นสถานะบริษทั ให้เป็นบริษทั เพือ่ การลงทุน หรือ
investment holding company ซึ่งในเบื้องต้นจะท�ำการลงทุนในธุรกิจประกันภัย โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท ศรีอยุธยา
แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) แต่ยังคงใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ AYUD ตามเดิม และมี บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัล
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจด้านประกันภัยแทน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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เดือนพฤษภาคม - บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้มกี ารเพิม่ ทุนจ�ำนวน 600 ล้านบาท
เสริมฐานเงินกองทุนทีต่ อ้ งด�ำรงไว้ตามกฎหมายให้สงู ขึน้
หลังจากมหาอุทกภัยในปลายปี 2554 เพือ่ สามารถรองรับ
และให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ด้ า นสิ น ไหมทดแทนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมกับการขยายงานในปี 2556
เดือนกรกฎาคม - บริษัทฯ ขยายสาขานครราชสีมา
โดยเพิ่มพื้นที่ให้บริการและเสริมความแข็งแกร่งของ
ระบบ IT ให้ทัดเทียมกับส�ำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับงาน
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2556 เดือนพฤษภาคม - บริษัทฯ เพิ่มสาขาใน อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มีแผนการ
ขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ครอบคลุมการให้บริการใน
จ. เพชรบุรี อีกด้วย ถึงแม้วา่ สาขาหัวหินจะเป็นสาขาย่อย
แต่บริษทั ฯ ก็จดั ให้เป็นสาขาทีม่ เี ทคโนโลยีทนั สมัยรองรับ
การท�ำงานทีต่ อ้ งทันต่อเหตุการณ์ เพือ่ สามารถให้บริการ
กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทฯ ติดตั้งและขยายระบบ IT เพิ่มเติม ท�ำให้งาน Communications เป็นระบบ Digital เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
เดือนพฤศจิกายน - บริษัทฯ ได้รับรางวัล E-Claim Award จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
เดือนธันวาคม - บริษัทฯ พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร Online ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Website
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขา โรงพยาบาล สถานีต�ำรวจ อู่รถยนต์
รวมถึงการบอกพิกัดต�ำแหน่งของผู้ใช้โทรศัพท์ในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือต้องการติดต่อสาขาเพื่อแจ้งเคลมเบื้องต้น
2557 เดือนมกราคม - บริษทั ฯ ขยายพืน้ ทีส่ าขาย่อยเชียงราย เพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพือ่ การให้บริการทีท่ วั่ ถึงมากยิง่ ขึน้
เดือนกุมภาพันธ์ - บริษัทฯ เริ่มให้บริการแจ้งเคลม ผ่านระบบ Call Center หรือ “One Number รับแจ้งเหตุ ทุกภัย ทั่วไทย
เบอร์เดียว โทร. 0-2657-2999” โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ
ลูกค้าในกรณีที่ต้องการแจ้งเคลม
เดือนมีนาคม - บริษัทฯ ท�ำการพัฒนาโครงการ ‘One Number’ อย่างต่อเนื่อง โดยท�ำการเชื่อมระบบเข้ากับ Mobile Website
โดยแสดงหมายเลข Call Center เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ สามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยัง
Call Center ได้สะดวกยิ่งขึ้น
เดือนตุลาคม - บริษัทฯ ขยายพื้นที่สาขาภูเก็ต เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
		 เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เดือนพฤศจิกายน - บริษัทฯ ได้ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ในรูปแบบบัตรเดบิต
“บัตรกรุงศรี เดบิต OPD” ซึ่งเจาะกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ โดยนวัตกรรมบัตรเดบิตนีใ้ ห้ความคุ้มครองในด้านการรักษาพยาบาล
จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยนอก พร้อมความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอีกด้วย
2558 เดือนมีนาคม - บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ “พีเอ เพอร์เฟค (PA Perfect) และ ออโต้ เพอร์เฟค (AUTO
		 Perfect)” ภายใต้กรอบแนวคิด 3P (Prevent, Protect และ Pamper) + 3P (Perfect, Premium และ Privilege) เพื่อเอาใจ
		 ผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองครบถ้วนตามความจ�ำเป็นและความต้องการอย่างแท้จริง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม - บริษัทฯ เตรียมปรับโมเดลธุรกิจไปสู่ E-Commerce และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อท�ำ Digital
Marketing โดยเริ่มจากการพัฒนาการบริการด้านการแจ้งเคลมในช่องทางใหม่ส�ำหรับประกันภัยรถยนต์ ผ่านระบบ “Claim
Di Application” หรือ “บริการเคลมไว” ซึ่งมี 4 ด้านดังนี้ 1) Inspection 2) Emergency 3) Non Accident Claim และ
4) Knock for Knock
เดือนพฤษภาคม - บริษัทฯ เริ่มใช้งาน Claim Di Application ซึ่งเป็นระบบงานที่น�ำมาใช้ในบริษัทฯ ในส่วนงาน
การตรวจสภาพรถก่อนท�ำประกันภัย (Car Inspection) ท�ำให้สามารถประหยัดเวลาในการให้บริการลูกค้าทีม่ คี วามประสงค์จะ
ท�ำประกันภัยรถยนต์กบั บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ่ ะใช้ระบบงานอย่างครบวงจรภายในปี 2559 ซึง่ จะครอบคลุมไปถึง
การน�ำมาใช้เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุแบบไม่มคี กู่ รณี (non-accident claim)
ลูกค้าสามารถถ่ายรูปความเสียหาย ได้เอง ไม่ตอ้ งรอพนักงานส�ำรวจภัย
และส่งรูปมาขออนุมตั เิ คลมจากบริษทั ฯ ได้ทนั ที หรือหากเป็นอุบตั เิ หตุ
Knock for Knock ลูกค้าก็สามารถจัดการเรื่องเคลมได้ง่ายยิ่งขึ้น
เพราะใช้บริษัทประกันภัยเดียวกัน และ/หรือเป็นบริษัทประกันภัยที่มี
ข้อตกลงระหว่างกัน
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เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม - บริษัทฯ พัฒนารูปแบบและข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเผยแพร่
ข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า ตัวแทน โบรกเกอร์ และบุคคลทั่วไป
เดือนกรกฎาคม - บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท�ำงานของบริษัทฯ โดยใช้ CRM Salesforce เพื่อเชื่อมงานการขาย
การตลาด และฝ่ายบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และต่อกับระบบฐานข้อมูล database ท�ำให้การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน
มากขึ้น รวดเร็วในการเรียก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น
เดือนกันยายน - ระบบ Alfresco - บริษัทฯ เริ่มใช้งานในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ หรือ EDRMS : Electronic
Document and Records Management System และบริษัทฯ มีแผนงานพัฒนา Work Flow เพื่อช่วยในการควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงาน การประมวลข้อมูล (processing), ติดตาม (tracking), แจ้งสถานะ (status) เรียกใช้ข้อมูล และ
ประมวลผลได้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เดือนตุลาคม - Branch Speed Improvement - MPLS (Multi-Protocol Label Switching) บริษัทฯ ได้เพิ่มความรวดเร็ว
ปลอดภัย และความเสถียรในการส่งแพ็กเก็ตข้อมูล เพิ่มความเป็นอัจฉริยะ และประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านระบบ
เดือน พฤศจิกายน - บริษัทฯ ขยายพื้นที่สาขาระยอง พร้อมขยายเวลาในการให้บริการ เพิ่มขึ้นในวันเสาร์ และรองรับการ
ให้บริการออนไลน์ทุกวัน ตลอด 24 ชม. เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และมีโครงการส�ำคัญดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) และได้ยื่นแบบประเมินตนเอง
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต (CAC) เพือ่ พิจารณา
- บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบ Anywhere to Claim ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองลูกค้าที่ประสบภัยทางรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว
โดยอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี หลังแจ้งเหตุ สามารถเปิดเคลมได้ทันที
เดือนธันวาคม - บริษัทฯ ขยายพื้นที่สาขาขอนแก่น และ
สาขาย่อยสุรินทร์ โดยเพิ่มพื้นที่ให้บริการ เสริมความ
แข็งแกร่งทางด้าน IT เพื่อรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึง
เดือนมกราคม - บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าว
มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
เดือนพฤษภาคม - สาขาขอนแก่น จัดกิจกรรม “เปิดส�ำนักงาน
ใหม่” อย่างเป็นทางการ ด้วยพืน้ ทีส่ ำ� นักงานทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพเท่าเทียมส�ำนักงานใหญ่ รองรับการเติบโตใน
ภูมภิ าค
พฤศจิกายน - ธันวาคม - บริษทั ฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับ
กลุม่ ลูกค้าทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ จ�ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดย
แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
กลุ่มที่ 1: ประกันภัย “เซฟ เซฟ” ประกอบด้วย
- PA Safe & Save - ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ศรีอยุธยา ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
- Cancer Safe & Save - ประกันภัยแคนเซอร์ ศรีอยุธยา
พลัส ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
- Golfer Insurance - ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
กลุ่มที่ 2: ประกันภัย “เพอร์เฟค” ประกอบด้วย
- PA Perfect - ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษ ศรีอยุธยา พลัส
- AUTO Perfect - ประกันภัยรถยนต์

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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ประกันภัยสำ�หรับ “บุคคลและครอบครัว”
การประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคล)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (การประกันภัยตาม พ.ร.บ.) เป็นการประกันภัยที่กฎหมาย
บังคับให้รถยนต์ทกุ คันต้องทำ�ประกันภัย ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
หากไม่ทำ�มีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย
การประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจ เป็ น การประกั น ภั ย ที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย สามารถเลื อ กซื้ อ
ความคุ้มครอง ได้ตามความเหมาะสม หรือตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริงของการใช้รถ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เป็นรูปแบบทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยซึง่ มีทงั้ แบบรายเดีย่ ว และแบบรายกลุม่ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำ�ให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ
ต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณี ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำ�ร้าย
ร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

เป็นรูปแบบทีจ่ ะให้ความคุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ มีทงั้ แบบรายเดีย่ ว และแบบรายกลุม่ สำ�หรับ
กรณีที่ ประสบอุบัติเหตุ และทำ�ให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ
ต้องรับการรักษาพยาบาล เฉพาะในช่วงระยะเวลาการเดินทาง และภายในเส้นทางที่ระบุหรือมี
ข้อตกลงกันไว้เท่านั้น

ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองโดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดเต็มตามจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่ามีโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครองใน
กรมธรรม์ ซึ่งแผนประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของผู้เอาประกันภัย หากถูกโรคร้ายนี้
คุกคาม

อัคคีภัย (บ้านพักอาศัย)

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

การประกันโจรกรรม

เป็นรูปแบบที่จะคุ้มครองต่อความสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อการ
อยูอ่ าศัยหรือธุรกิจ เช่น เครือ่ งตกแต่งเฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งใช้ภายในบ้านทีเ่ กิดจากการลักทรัพย์ ทีป่ รากฏ
ร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงขยายความคุม้ ครองต่อความเสียหาย ของตัวอาคาร
ที่เก็บทรัพย์สินจากภัยดังกล่าว

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเล่นกอล์ฟ รวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงการสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เช่น
ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ
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ประกันภัยสำ�หรับ “ธุรกิจ”
การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

การประกันภัยรถยนต์กลุม่ หมายถึง การทีผ่ เู้ อาประกันภัยมีรถยนต์ทเี่ อาประกันภัยไว้กบั บริษทั ในชือ่ เดียวกันตัง้ แต่ 3 คันขึน้ ไป โดยผูเ้ อาประกันภัย
จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ตามที่กฎหมายระบุไว้ การประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากความเสียหาย หรือการ
สูญหายของตัวรถ และรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม

เป็นรูปแบบทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยแบบกลุม่ ตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก ในกรณีทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุและทำ�ให้เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะและ
สายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย
ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)

การประกันอัคคีภยั เป็นการประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีร่ ะบุเอาประกันภัยไว้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิด
ของแก๊ส หรือภัยพิเศษอื่นที่ได้เลือกซื้อไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินกว่า
จำ�นวนเงิน เอาประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เป็นรูปแบบทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ เช่น อาคารสำ�นักงานหรือพาณิชย์ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม เครือ่ ง
ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำ�นักงาน เครื่องจักร สต็อกสินค้า วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ฯลฯ จากอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุ
ยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันธุรกิจหยุดชะงัก

คุม้ ครองเจ้าของธุรกิจต่อการสูญเสียกำ�ไรขัน้ ต้นอันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปกติ เมือ่ เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเครื่องจักรชำ�รุด

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

การประกันภัยหม้อไอนํ้า

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) ของ หม้อกำ�เนิดไอนํ้า และ ถังความดัน อุบัติเหตุ
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 งจักรทีใ่ ช้ นอกจากนีย้ งั คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

บริษทั ฯ จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนในนามของผูเ้ อาประกันภัยสำ�หรับความรับผิดตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ภายในสถานที่ เอาประกันภัย หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญเสียกับตัวเรือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวเรือรวมถึงความ
รับผิดชอบ ต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกและใช้ในการเดินทะเล

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559

11

ข้อมูล
ทั่วไป
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				
และโครงสร้างการถือหุ้น		
						

จดทะเบียนเป็น		
ทะเบียนเลขที่		
ประเภทธุรกิจ 		

:
:
:

บริษัทมหาชนจำ�กัด
0107554000259
รับประกันวินาศภัยทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน				
						

หุ้นสามัญ 			
รวมเป็นเงิน		

:
:

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

มูลค่าหุ้นละ

10.00 บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว		
						

หุ้นสามัญ			
รวมเป็นเงิน		

:
:

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

มูลค่าหุ้นละ

10.00 บาท

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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คณะกรรมการบริษัท
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
นายเมธา สุวรรณสาร
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
นายโรวัน ดี อาซี่
นายชูศักดิ์ สาลี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
4
4

0.0000022
0.0000022

4
4

0.0000022
0.0000022

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละสิบขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 28 มีนาคม
2560
ลำ�ดับ

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1.

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

179,999,979

99.99

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมธุรกิจ
ในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ในปี 2559 คณะกรรมการได้รับ
ค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,584,040.00 บาท ซึง่ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินบำ�เหน็จกรรมการ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
2. นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
3. นายเมธา สุวรรณสาร
4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
		
5. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
6. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
7. นายโรวัน ดี อาซี่
8. นายชูศักดิ์ สาลี
			 รวม

ค่าตอบแทน

ค่าบำ�เหน็จกรรมการ

รวม

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

688,360.00
671,793.00
640,156.00
640,156.00
557,443.00
557,443.00
400,739.00
453,950.00
4,610,040.00

1,168,360.00
899,793.00
868,156.00
868,156.00
767,443.00
767,443.00
610,739.00
633,950.00
6,584,040.00

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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ทำ�เนียบ
สาขาบริษัท
สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :
				

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

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
สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่			 :
				
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :
				

459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ
ตำ�บลสมอแข อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
+66 5522 4161, +66 5522 3758
+66 5522 4169
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
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สาขาขอนแก่น
ที่อยู่			 :
				
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :

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

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
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

สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :
				

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

สาขาภูเก็ต
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
				
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :

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			 : 141/122-123 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี
				 ตำ�บลบางกุ้ง อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี
				 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์		 : +66 7720 4018-20
โทรสาร		 : +66 7720 4021
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

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

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

สาขานครปฐม
ที่อยู่			 :
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
จังหวัดที่ดูแล :
				

94 ถนนราชมรรคา ตำ�บลสนามจันทร์
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
+66 3428 0119-21
+66 3428 0122
นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม

สาขาพัทยา
ที่อยู่			 :
				
				
โทรศัพท์		 :
โทรสาร		 :
พื้นที่ดูแล		 :

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

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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โครงสร้าง
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการ
สรรหา
และกำหนด
คาตอบแทน

คณะผูบริหาร
พิจารณา
การลงทุน

คณะเจาหนาที่
บริหาร
กรรมการ
ผูอำนวยการ

เลขานุการบริษัท

สายงานธุรกิจ
ประกันภัย

ฝายรับประกันอัคคีภัย

ฝายตัวแทน

ฝายดำเนินงาน-กรุงเทพฯ

ฝายรับประกันภัยทางทะเล
และขนสง

ฝายนายหนานิติบุคคล

ฝายดำเนินงาน-สาขา

ฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ฝายสถาบันการเงิน

ฝายรับประกันภัยรถยนต

ฝายการตลาดขายตรง

ฝายสินไหม
แผนกรับประกันภัยตอ

16

สายงาน
จัดจำหนาย
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คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงาน
ปฏิบัติการ

แผนกบริหารความเสี่ยง

แผนกกำกับการปฏิบัติงาน

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

ฝายธุรการ

ฝายบัญชี การเงิน
และการลงทุน

ฝายกฎหมาย

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

ประธานกรรมการ

นายโรวัน ดี อาซี่

กรรมการผู้อำ�นวยการ

นายเมธา สุวรรณสาร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

นายวิชิต กรวิทยาคุณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
กำ�กับการปฏิบัติงาน
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นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ สาลี

กรรมการ

นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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คณะผู้บริหาร
นายทิวากร กาญจนกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ

นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำ�เนินงาน - กรุงเทพฯ

นายสุภกิจ สุขพงษ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

นางสิริวรรณ หวังวิไล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายสินไหมทั่วไป

20

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

นางภาพร ภิยโยดิลกชัย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายศักดิ์รพี สังขพันธ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายดำ�เนินงาน - สาขา

นางสาวกฤษณา พูนศิริ

นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน

นายอิศรา ชูวิศิษฐ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริหารความเสี่ยง และรับประกันภัยต่อ

นายรักชาติ สมิตินันทน์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอภิรดี กาญจนรัตน์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้บริหารและพนักงานได้รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมถวายความอาลัย และน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พร้อมมุ่งมั่น และสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทสืบไป

เหตุการณ์
สำ�คัญ

CERTIFIED

22 มกราคม 2559

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าว มีอายุ 3 ปี
นับจากวันที่ได้รับการรับรอง

12 พฤษภาคม 2559

สาขาขอนแก่น จัดกิจกรรม “เปิดสำ�นักงานใหม่” อย่างเป็นทางการ ด้วย
พื้นที่สำ�นักงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพเท่าเทียมสำ�นักงาน
ใหญ่ รองรับการเติบโตในภูมิภาค

6 กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ จัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับตัวแทนผู้มียอดขาย
สูงสุดในแต่ละสายงาน ในงาน ‘President & CEO Awards” เพื่อขอบคุณ
และให้กำ�ลังใจตัวแทนซึง่ สามารถทำ�เบีย้ รวมได้กว่า 1,000 ล้านบาท ในรอบ
การขายปีที่ผ่านมา โดยมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับตัวแทนผู้มีผลงาน
ยอดเยี่ยมในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลตัวแทนที่มียอดขายสูงสุด
ประจำ�ปี (Top Agents Awards), รางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยรายใหม่
สูงสุด ประจำ�ปี (Highest New Premiums Awards), รางวัลตัวแทนที่มีเบี้ย
ประกันภัยต่ออายุสูงสุด ประจำ�ปี (Highest Renewal Premiums Awards),
รางวัลตัวแทนทีม่ เี บีย้ ประกันภัยสูงสุดแต่ละสายงาน ประจำ�ปี (Highest Line
of Business Awards), รางวัลตัวแทนรายใหม่ที่เปิด Code และมีเบี้ยสูงสุด
(Best New Agent Awards)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบธุรกิจออนไลน์ เว๊ปไซด์น้องใหม่
ภายใต้ชื่อ mysagi (www.mysagi.com) ซึ่งมีหน้าที่หลัก
คือ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์โดยตรงแบบ ชำ�ระ
เงินทันทีผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิดของลูกค้า โดย
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปแบบพร้อม
จำ�หน่ายได้ด้วยตนเอง เช่น PA Perfect, Auto Perfect
เป็นต้น และในระยะถัดไปจะมีการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
สำ�เร็จรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบน mysagi เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเลือกซื้อประกันภัยได้หลากหลายขึ้นตามลำ�ดับ
เช่น ประกันภัยสุขภาพบุคคล ประกันภัยการเดินทางต่าง
ประเทศ ประกันภัยกอล์ฟ ประกันภัยมะเร็ง ฯลฯ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

บริษทั ฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุม่ ลูกค้าทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ จำ�นวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
กลุ่มที่ 1: ประกันภัย “เซฟ เซฟ” ประกอบด้วย
- PA Safe & Save - ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ศรีอยุธยา สำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
- Cancer Safe & Save - ประกันภัยแคนเซอร์ ศรีอยุธยา พลัส สำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
- Golfer Insurance - ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ สำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
กลุ่มที่ 2: ประกันภัย “เพอร์เฟค” ประกอบด้วย
- PA Perfect - ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษ ศรีอยุธยา พลัส
- AUTO Perfect - ประกันภัยรถยนต์
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สภาพโดยรวม
ของธุรกิจ การตลาด
และภาวะการแข่งขัน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) สรุปภาพรวมธุรกิจ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจประกันภัย
จากปี 2559 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภททั้งสิ้น 211,813.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต
ร้อยละ 1.21 จากปี 2558 ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันอัคคีภัย 10,233.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.40
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5,267.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.41 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 74,124.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 1.50 และการรับประกันภัยรถยนต์ 122,187.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.46 (ข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ
และสถิติ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
(หน่วย : พันบาท)
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
ประเภทการรับประกันภัย
ปี 2559
ปี 2558
%เพิ่ม (ลด)
อัคคีภัย
10,233,267
10,484,614
(2.40)
ภัยทางทะเลและขนส่ง
5,267,903
5,342,974
(1.41)
ภัยเบ็ดเตล็ด
74,124,306
73,027,073
1.50
ภัยรถยนต์
122,187,906
120,423,870
1.46
		 รวม
211,813,382
209,278,531
1.21
กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท มีดังนี้
1. เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการทำ�งานทำ�ให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
รวมไปถึงการให้บริการที่แม่นยำ�และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. พัฒนากระบวนการทำ�งานเพือ่ ให้การบริการมีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว สามารถส่งมอบบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามกำ�หนด
เวลา
3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบงานอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มตั้งแต่การนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการทำ�งานของบุคลากร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานให้สูงขึ้น ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง มีการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับความรวดเร็วในการให้บริการ
ทั้งด้านการรับประกันภัย และด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าผู้ทำ�ประกันภัย
4. พัฒนาสินค้าและสรรสร้างบริการด้านประกันภัยให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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5. ส่งเสริมให้นายหน้าและตัวแทนมีคุณภาพมากขึ้น มีการอบรม และจัดให้มีระบบการทำ�งาน Online ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับบริษัท
เพื่อการทำ�งานที่รวดเร็ว แม่นยำ� และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. รักษา และเสริมสร้างช่องทางธุรกิจ Bancassurance โดยการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้า
7. ช่องทางธุรกิจด้าน Online มีการพัฒนาและเติบโตมากขึ้น ทำ�ให้โอกาสในการขยายงานประกันภัยเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบริษัทฯ
จึงมีแนวทางร่วมทำ�งานกับธุรกิจที่ใช้การขายผ่านทาง Online มากขึ้น
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประกันภัยส่วนบุคคลและครอบครัว และ ประกันภัยลูกค้าส่วนธุรกิจองค์กร
ในกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล บริษัทฯ เน้นไปยังกลุ่มที่เข้าใจถึงความสำ�คัญในการทำ�ประกันภัยเป็นหลัก กลุ่มนี้จะมีประสบการณ์ในการ
ทำ�ประกันภัยมาก่อน และเริ่มให้ความสำ�คัญกับการทำ�ประกันภัยให้กับตนเองและบุคคลในครอบครัว เช่น บ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์ ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นต้น ส่วนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจเช่าซื้อ จะทำ�ประกันภัย
ทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ประกันภัยลูกค้าส่วนธุรกิจองค์กร
สำ�หรับกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการโดยเข้าถึงการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจนั้นเพื่อจัดสรรประกันภัย
ที่เหมาะสมให้ได้ เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่ธุรกิจจะทำ�ประกันภัย เช่น ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง ประกันภัยเครือ่ งจักรเสียหาย
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจระดับกลาง และ ระดับ SME
หมายเหตุ ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม
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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

2559
39.80%
53.63%
6.56%

2558
43.08%
49.10%
7.82%

2557
42.15%
48.95%
8.90%

หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า มีดังนี้
บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
กำ�หนดไว้ (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป) โดยสามารถ
ผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกำ�หนดโดยยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยของบริษัท พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสถิติของฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำ�หรับปี 2559 บริษัทมี
ส่วนแบ่งการตลาด ดังนี้

ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเลและขนส่ง
ภัยเบ็ดเตล็ด
ภัยรถยนต์
		 รวม

(หน่วย : พันบาท)
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ส่วนแบ่งตลาด อันดับที่
ของบริษัท
รวมทั้งหมด 61 บริษัท
(%)
ส่วนแบ่งตลาด
601,818
10,233,267
5.88
6
333,378
5,267,903
6.33
6
1,061,613
74,124,306
1.43
19
1,053,084
122,187,906
0.86
28
3,049,893
211,813,382
1.44
19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 61 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทย
จำ�นวน 52 บริษัท สาขาบริษัทต่างประเทศ 5 บริษัท และกลุ่มบริษัทประกันภัยสุขภาพอีก 4 บริษัท
บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบคูแ่ ข่งขันจากการทีเ่ ป็นบริษทั ประกันภัยทีม่ ฐี านะการเงินมัน่ คงมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเท่ากับอัตราร้อยละ
698 ดำ�เนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงานด้านประกันภัยจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทและธนาคารได้เกื้อกูลกันในการทำ�ธุรกิจตลอดมา ขณะ
เดียวกันบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
เบี้ยประกันภัยสำ�หรับอัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด ภัยทางทะเลและขนส่ง และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ลูกค้า
ที่ทำ�ประกันภัยเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อคุณภาพของการให้บริการควบคู่กับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยมากขึ้น ดังนั้น
บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสาขาในต่างจังหวัดจำ�นวน 14 สาขา และอีก 4 สาขาย่อย
เพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยการดำ�เนินงานของสาขา
ทั้งหมดจะเป็นระบบ ON-LINE เชื่อมโยงกับสำ�นักงานใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการของสาขาทั้งหมดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท คือ รายได้จากการรับประกันภัย ซึ่งบริษัทจะนำ�เงินรายได้ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะต้องนำ�ไปบริหารดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
การให้กู้ยืม
บริษัทมีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม ดังนี้
การให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมของบริษัท จะต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้กำ�หนดประเภท สัดส่วนและเงื่อนไขการให้กู้ยืมไว้
ความสามารถในการดำ�รงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
นโยบายในการดำ�รงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน : อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทของการประกันภัยที่บริษัทตั้งไว้คือ ประมาณ
ร้อยละ 50
สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง : บริษทั มีการบริหารกระแสเงินสดในการดำ�เนินงานในแต่ละวันโดยจะคงเงินสดและเงินฝากธนาคารระยะสัน้
ไว้ในจำ�นวนที่เพียงพอกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานในแต่ละวัน เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี –
ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำ�กัดในการประกอบธุรกิจ
ในส่วนของบริษัทไม่มี เนื่องจากบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท
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รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุม
ภายใน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญและดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายใน ทัง้ การควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินงาน กระบวนการทางบัญชี
และการเก็บบันทึกข้อมูล การกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงกระบวนการอืน่ ๆ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำ�เนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา สามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัท การรับเงินและ
การจ่ายเงินได้รบั อนุมตั อิ ย่างถูกต้องตามอำ�นาจดำ�เนินการทีบ่ ริษทั ได้กำ�หนดไว้ การแบ่งแยกหน้าทีง่ านภายในบริษทั ฯ มีความเหมาะสม ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของระบบการควบคุมภายใน จะทำ�การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ�
ทุกปีปีละ 1 ครั้ง และมีการเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจำ�ปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน
เข้าประชุมด้วยครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการพิจารณาองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การสอบถามข้อมูลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถทำ�ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา สามารถนำ�ไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ต่างๆ ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม (ethics) มีการพัฒนาการดำ�เนินการด้านการควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำ�หนดอำ�นาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้การกำ�กับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ และมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนมีการกำ�หนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ดังต่อไปนี้
มีการดำ�เนินธุรกิจที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และมีจริยธรรม มีการกำ�หนดเป้าหมายในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดย
ยึดหลักการดำ�เนินงานภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
มีการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี ซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบจากผู้บริหารและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ นอกจากนี้ในการกำ�หนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์และความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว
มีโครงสร้างการจัดองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามแผนผังองค์กร
มีการจัดทำ�ระเบียบปฏิบตั แิ ละคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการเผยแพร่ระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ
ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทมีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม ในคู่มือแนวทางการปฏิบัติทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติงาน และ
ข้อกำ�หนดห้ามพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ดังกล่าว ตลอดจนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท
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2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร และสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยง โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
บริษทั ฯ มีการจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ รับผิดชอบงานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบาย
และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมไปถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านการเงินและการรายงาน ความเสีย่ งด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามที่จำ�เป็น
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และเพือ่ ป้องกันการประพฤติตนอันไม่สมควร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้จัดทำ�คู่มือการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Guidelines) และนโยบายการแจ้งข้อมูลที่อาจเป็น
ช่องเปิดของความเสีย่ งจากการทุจริตหรือการปฏิบตั ไิ ม่ชอบต่างๆ (Whistle Blower Policy) เพือ่ ให้พนักงานได้ปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ต�่ำสุดและยอมรับได้ โดยมีการ
พัฒนาการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และจัดให้มีมาตรการควบคุมผ่านทางนโยบาย
ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และวงเงินอำ�นาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการแบ่งแยกหน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
มีการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การทำ�ธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ถูกต้อง
มีมาตรการที่จะติดตามให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีมาตรการในการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิด
การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
มีการกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ จัดให้มรี ายงานตามกำ�หนดเวลาและมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงวิเคราะห์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดำ�เนินไปได้ตามทีก่ ำ�หนดไว้ มีการสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ ำ�เป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่วางไว้ ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
มีการจัดให้มีข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึง หนังสือนัดประชุมหรือ
เอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำ�เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีรายละเอียดตามควรที่ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปีโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการสอบทานระบบ
สารสนเทศของบริษัทด้วย

30

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

มีการจัดให้มีข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถนำ�มาประกอบ
การพิจารณาสัง่ การและปฏิบตั กิ าร และมีการนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล เพือ่ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศมีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับการใช้พิจารณา มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความสะดวกในการเข้าถึงสำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีอำ�นาจเกี่ยวข้อง
มีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศในเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รองในกรณีที่ไม่สามารถ
ใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในสำ�นักงานใหญ่ได้
มีการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายใน และระบบการสื่อสารภายนอก เพื่อให้บุคลากรในบริษัทได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
สำ�หรับการบริหาร หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนอย่างครบถ้วนเรียบร้อย

5. ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในยังดำ�เนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทำ�การ
สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
ฝ่ายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานกับเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่กำ�หนดไว้ และนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา ในกรณีทผี่ ลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดขึน้ มีความแตกต่างจากเป้าหมายทีก่ ำ�หนด ฝ่ายบริหารก็จะรีบหาสาเหตุและดำ�เนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่น หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่น มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการ
กระทำ�ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำ�กับดูแลกระบวนการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการกำ�กับการปฏิบตั งิ าน (Compliance Committee) เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการ
ดำ�เนินงานภายใต้กฎหมาย หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และตามกฎเกณฑ์ทที่ างสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ระบุไว้
มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�่ำเสมอ
ซึง่ ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ติ ามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยผูต้ รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา เมือ่ มีการตรวจพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
จะมีการรายงานต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ
เป็นผู้นำ�เสนออาสาทำ�กิจกรรม บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำ�ขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หัวใจของงานรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของบริษทั ฯ คือ การมีบทบาท มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง บริษทั ฯ
มอบสิทธิ์และโอกาสให้กับพนักงานในการอุทิศเวลาให้กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังสามารถเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกด้วย บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการนำ�เสนอโครงการใหม่ๆ โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมของ
โครงการ เป้าหมาย และความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำ�เนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งทั้งหมด
นี้พนักงานมีคู่มือที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

กระบวนการทำ�การพัฒนา

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
ในปี 2559 กิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยมีการทำ�โครงร่างประกอบการทำ�งาน (framework) ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ได้ใช้ชื่อว่า ความมั่นคงในชีวิต หรือ Stability in Life โดยให้ความสำ�คัญถึงดุลยภาพในการใช้ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อธุรกิจ
พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ประชาชน และสภาพแวดล้อมให้เจริญเติบโตไปในแนวทางเดียวกันอย่างยั่งยืน
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ด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)
จัดให้มีโครงการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
จัดให้มีนโยบายเพิ่มวันลาป่วยหากจำ�เป็น
จัดให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำ�หรับโรคร้าย
ด้านมนุษยธรรม (Human Rights)
ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน
มีวัฒนธรรมองค์กรในการรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติงานโดยมีข้อบังคับในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้านความสุข (Happiness)
นำ�โครงการพัฒนาให้พนักงานมีส่วนร่วม (Employee Engagement Model) เข้ามา
รองรับการทำ�งาน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ
เสริมสร้างคุณค่าให้กบั กลุม่ ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยดำ�เนินการให้มผี ลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทำ�การลงทุน บริหารงาน สร้างผลตอบแทน และเงินปันผลที่เติบโต แบบระยะยาว
ลงทุนในธุรกิจหรือบริษทั ทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ (Brand) ทีแ่ ข็งแรง มีองค์ประกอบของสินทรัพย์
ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ประเมินไว้

อนุรักษ์ธรรมชาติ
กระบวนการทำ�งานพัฒนาให้เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้กระดาษ และในรูปแบบ online
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมนำ�เสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้มีประกันภัย
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุติธรรม
จัดให้มีผลิตภัณฑ์ท่มี ีแผนประกันภัยและสินไหมทดแทนที่เรียกร้องการทดแทนสินไหม
ที่สะท้อนกับความจริง
บรรเทาความเสี่ยง
จัดให้มีแผนประกันภัยที่บรรเทาความเสี่ยงให้กับลูกค้า
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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ด้านสังคม

“ปั่นจักรยานไปโรงเรียน”

โครงการ “ปัน่ จักรยานไปโรงเรียน” เกิดขึน้ จาการนำ�เสนอของพนักงานบริษทั ฯ คุณกิตติรตุ ต์ ทุมพัด ผูจ้ ดั การสังกัดฝ่ายดำ�เนินงานกิจการสาขา
ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ จากที่ได้พบว่าเด็กต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลมีความลำ�บากในการเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้าน ไม่มี
รถรับส่ง ไม่มีงบจัดสรรรถสาธารณะ เด็กๆ ต้องมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการเดินไปโรงเรียน เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ จึงเป็นที่มาของการ
บริจาคจักรยานกว่า 150 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 3 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน นับเป็น
ความสุขทีไ่ ด้เห็นเด็กๆ มีวธิ ไี ปโรงเรียนได้งา่ ยขึน้ พร้อมกับมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ด้วย เพือ่ ขยายผลของการทำ�โครงการนี้ และสร้างจิตสำ�นึกในวงกว้าง
ทุกคนร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ทำ�การเผยแพร่กิจกรรมนี้ผ่านปฏิทินปี 2560

โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 13

พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดย
ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนในโครงการนี้
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มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กทม.

เพื่อเป็นการช่วยเหลือทีมอาสาสมัครของศูนย์กู้ชีพฯ ที่ทำ�งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากอันตราย บริษัทฯ จึงเข้ามอบ “กรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,000,000 บาทให้ความคุ้มครองกับทีมงานในเวลาทำ�งานด้วย

ด้านการศึกษา

การช่วยเหลือและสนับสนุน “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” สมุทรปราการ

โครงการเพื่อสังคมที่ SAGI ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียน และ/หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและอนาคต โดยนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำ�นวยการบริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 25 คน
ร่วมเดินทางไปทำ�กิจกรรมกับนักเรียน และมอบทุนสำ�หรับซ่อมแซมอาคารเรียน 30,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำ�เป็นต่อชีวิต
ประจำ�วันอีกด้วย

การจัดการสิ่งแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจ

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการจัดการสิง่ แวดล้อมในการ
ดำ�เนินธุรกิจเพราะตระหนักถึงผลกระทบที่ย่อมเกิด
ขึน้ ได้ มาตรการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ เพือ่ ช่วยลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้
Paperless Office
บริษทั ฯ มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมให้บริษทั ฯ เป็น
Paperless Office หรือสำ�นักงานที่สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระดาษ
เท่าที่จำ�เป็น มีการจัดเก็บและส่งข้อมูลเอกสาร
ต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิคส์ทส่ี ามารถทำ�ให้ปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัด
พื้นที่ใช้สอยในสำ�นักงานเพื่อเก็บเอกสาร และ
ลดจำ�นวนขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้กระดาษได้
อย่างดี
Save Energy
บริษัทฯ มีนโยบายการประหยัดพลังงานหลายรูปแบบเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน เช่น
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีการปิดไฟฟ้าในบริษัทฯ ทุกวันตอนเที่ยงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทุกวัน
ลดการใช้ลิฟต์ระหว่างชั้นในกรณีที่เดินขึ้นลงบันได 1 ชั้นเท่านั้น
ส่งเสริมการเดินทางโดยการใช้บริการขนส่งมวลชนเช่น รถไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการเดินทาง
ที่ไม่จำ�เป็นโดยให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์แทน
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รายงานของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรียน

ผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรชัย พฤกษ์บ�ำรุง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ โดยมี นางภาพร ภิยโยดิลกชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ
จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้
มัน่ ใจว่า งบการเงินจัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ รวมถึง
พิจารณานโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส�ำคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาผลการสอบทานการควบคุมภายในทางด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สอบบัญชี และสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ มีการประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม เพือ่ ปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชีในประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีประสงค์
จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนรับทราบและหารือ
เกีย่ วกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีและประเด็นทีพ่ บจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ทัง้ นี้ ระหว่างการสอบทานและการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ไม่มีการรายงานว่าพบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปัญหาในการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามเงื่อนไขการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

พิจารณาแผนการตรวจสอบ อัตราก�ำลัง เพื่อให้มีความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และพิจารณารายงานการตรวจสอบ
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและพัฒนาหน้าทีง่ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ตลอดจน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความมีอิสระ
รอบคอบ และโปร่งใส อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล
		

ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก�ำกับดูแลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายใน ตลอดจนการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยการได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับสูง หรือรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือรายงานจากภายนอกต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปีบัญชี 2560
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้น จะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
รวมทั้งพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินมีการจัดท�ำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการก�ำกับดูแลให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันภัย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการการท�ำธุรกิจระหว่าง
บริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามเงื่อนไขการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการ
ปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อีกทัง้ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละปฏิบตั ิ
หน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

								
								
								

( นายสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานของ
คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน คือ นายเมธา สุวรรณสาร ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน นายสุวฒ
ั น์ สุขสงเคราะห์ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และนายไบรอัน เจมส์ สมิธ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมการฯ ยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำ�นวยการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำ�คัญที่ได้ปฏิบัติในปี 2559 ดังต่อไปนี้

การสรรหา

การสรรหากรรมการทีค่ รบวาระแล้วและได้รบั เลือกเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ
พิจารณานโยบายการจัดสรรความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้อำ�นวยการ
พิจารณานโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ทีค่ รบวาระตามกฎระเบียบ
ของบริษัทฯ
ประเมินการปฎิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

การกำ�หนดค่าตอบแทน

พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในธุรกิจประกันภัย
พิจารณาการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
พิจารณาสวัสดิการเรื่อง ค่าตอบแทนการรอเรียกตัวพนักงาน IT เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาทำ�งานปกติ
พิจารณานโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินสมทบสวัสดิการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พิจารณาและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเรื่องเป้าหมายการทำ�งานของกรรมการผู้อำ�นวยการ และกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเรื่องค่าตอบแทนการทำ�งานของกรรมการผู้อำ�นวยการ และกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมในนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
พิจารณาเรื่อง การขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ
พิจารณาเรื่อง ระเบียบการขายทรัพย์สิน
พิจารณาเรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
ครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานทางการเงิน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “สัญญาประกันภัย” และได้จัดท�ำและน�ำเสนอ
รูปแบบงบการเงินใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม
2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับย้อนหลังเสมือนว่าการจัดประเภทรายการ
ในงบการเงินดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาโดยตลอด

ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

40

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

1,348,605,389
217,433,184
7,386,889
1,050,275,918
58,568,876

991,034,467
287,006,106
11,053,534
992,159,725
193,115,187

1,331,413,276
292,974,816
10,300,074
1,089,420,137
394,577,504

2,294,375,636
121,990
57,917,167
75,159,057
166,507,988
63,404,173
49,449,103
5,389,205,370

2,343,183,180
549,926
63,913,878
83,673,836
178,775,388
55,617,612
55,861,099
5,255,943,938

1,848,201,143
1,327,303
44,999,054
88,236,847
201,809,936
59,835,673
40,811,972
5,403,907,735

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
		 รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
		 หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

16
18
19

20

21

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

2,249,888,625
705,692,485
72,012,916
337,983,016
50,978,828
49,401,673
86,488,162
3,552,445,705

2,303,249,302
633,352,069
16,924,645
63,046,340
305,256,265
61,587,286
58,894,750
67,823,979
3,510,134,636

2,492,081,156
795,480,417
6,151,921
56,374,662
334,883,105
62,710,173
76,835,127
55,874,710
3,880,391,271

2,400,000,000

2,400,000,000

2,400,000,000

1,800,000,000

1,800,000,000

1,800,000,000

1,850,000
32,185,135

(60,108,433)

(290,222,546)

2,724,530
1,836,759,665
5,389,205,370

5,917,735
1,745,809,302
5,255,943,938

13,739,010
1,523,516,464
5,403,907,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		 เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
			 รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
			 รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

44

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

2559

หน่วย : บาท
2558

22
22

3,082,391,856
1,286,529,458
1,795,862,398

22

(96,622,982)
25,654,985
1,892,485,380 1,872,675,769
323,319,252
388,280,716
47,328,377
54,751,536
8,790,765
7,281,461
6,270,325
2,270,414,470 2,330,769,111

22
25

22
22
22
22
23

14

3,137,849,154
1,239,518,400
1,898,330,754

1,413,350,138
498,263,026
455,696,848
473,318,278
308,079,075
2,152,181,313

1,433,001,713
580,183,201
466,289,931
424,369,684
301,054,639
2,044,532,766

118,233,157
23,305,662
94,927,495

286,236,345
56,122,232
230,114,113

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ

2559

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
				 ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
			 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท
				 รายการใหม่ในภายหลัง
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
		 กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
			 ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
			 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท
		
รายการใหม่ในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

26

หน่วย : บาท
2558

บาท

(979,909)

-

195,982
(783,927)

-

(3,991,506)

(9,776,594)

798,301
(3,193,205)
(3,977,132)
90,950,363

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

0.53

1.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
สำ�รอง
จัดสรร
ตามกฎหมาย
-

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
(290,222,546)
13,739,010 1,523,516,464
230,114,113
(7,821,275) 222,292,838
(60,108,433)
5,917,735 1,745,809,302

(60,108,433)
94,143,568
1,850,000 (1,850,000)
1,850,000 32,185,135

5,917,735 1,745,809,302
(3,193,205) 90,950,363
2,724,530 1,836,759,665

งบกระแสเงินสด
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
และที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6

2559

หน่วย : บาท
2558

3,152,635,138
(326,319,361)
47,701,098
16,080
4,047,274
(1,334,064,725)
(467,473,558)
(455,345,812)
(256,709,803)
(38,409,907)
13,296,831

3,092,014,940
(447,222,720)
50,683,305
865,603
3,862,604
(1,307,674,683)
(457,452,526)
(408,883,518)
(296,906,225)
(20,359,641)
(501,092,380)

34,797,051
427,936
374,598,242

(4,176,318)
777,377
(295,564,182)

5,588,274
5,588,274

5,670,089
5,670,089

(17,130,314)
(5,485,280)
(22,615,594)
(17,027,320)
357,570,922
991,034,467
1,348,605,389

(40,970,525)
(9,514,191)
(50,484,716)
(44,814,627)
(340,378,809)
1,331,413,276
991,034,467

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงานของบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2525 โดยมีธุรกิจหลักคือการประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2525 และ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับการอนุมัติการแปรสภาพ
ดังกล่าวจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษัทมีสถานประกอบการ จดทะเบียนอยู่ที่
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
บริษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส�ำคัญกับบริษทั ใหญ่และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินนีอ้ าจจะไม่แสดงถึงเงือ่ นไข
ที่อาจมีอยู่ หรือผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ด�ำเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

2. เกณฑ์การน�ำเสนองบการเงิน

2.1 บริษทั จัดท�ำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “การน�ำเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงินและ
รายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
2.3 งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีไ่ ด้เปิดเผยในนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
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การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
				
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะ
					 คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
					 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่ และปฏิสมั พันธ์
					 ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
				
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เงินที่น�ำส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ผู้บริหารของบริษัทจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน เมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558 ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “สัญญาประกันภัย”

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดรายงานทางการเงินส�ำหรับสัญญาประกันภัย
ที่ออกโดยกิจการใดๆ จนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อก�ำหนดดังนี้
(ก) ห้ามตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ จากการประกันภัยทีร่ บั รูแ้ ล้ว และทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และ
(ค) ให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และ
(ง) ให้แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) มาถือปฏิบัติท�ำให้บริษัทต้องพิจารณาจัดประเภทของสัญญา
ประกันภัยรวมถึงทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ประกันภัย ทั้งนี้ การน�ำ
มาตรฐานดังกล่าวมาใช้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาและทดสอบสัญญา
ประกันภัยต่อที่บริษัทถือไว้แล้วสรุปได้ว่าสัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาที่เข้าเกณฑ์ค�ำนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี้
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ประกันภัย
อยู่แต่เดิมแล้ว
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดก่อนทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปัจจุบันตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง “หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
2559” ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (ดูหมายเหตุข้อ 2.2) เสมือนว่าการจัดประเภทรายการในงบการเงินได้เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดย
ผลกระทบที่มีต่องบการเงิน มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์:
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
หนี้สิน:
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
หลังจัดประเภท
เดิมที่
รายการใหม่
รายงานไว้
บาท
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
หลังจัดประเภท
เดิมที่
รายการใหม่
รายงานไว้
บาท
บาท

287,006,106 293,825,093 292,974,816 305,664,100
992,159,725 1,140,298,468 1,089,420,137 1,426,546,757
193,115,187
394,577,504
2,343,183,180 2,329,933,180 1,848,201,143 1,823,201,143
178,775,388 180,254,822 201,809,936 205,244,689
55,861,099 69,111,099 40,811,972 65,811,972
(2,303,249,302) (2,265,091,845) (2,492,081,156) (2,447,319,556)
(1,479,434)
(3,434,753)
1,746,851,383 1,746,851,383 1,375,714,352 1,375,714,352
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
หลังจัดประเภท
เดิมที่
รายการใหม่
รายงานไว้
บาท
บาท
424,369,684
424,369,684

8,277,476
7,777,476
474,194
407,840,538
424,369,684

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
ณ วันเริม่ ต้นสัญญาประกันภัย บริษทั ได้จดั ประเภทของสัญญาประกันภัยโดยพิจารณาถึงนัยส�ำคัญของการโอนความเสีย่ งจากการ
รับประกันภัย หากมีเพียงเหตุการณ์ใด (scenario) เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่ท�ำให้บริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์
ส่วนเพิ่มให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นนัยส�ำคัญ สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยไปจนกว่าสิทธิ
และภาระผูกพันจะหมดสิน้ ไป สัญญาอืน่ ใดทีบ่ ริษทั ได้ทำ� กับผูเ้ อาประกันภัยอาจไม่เป็นสัญญาประกันภัย ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นสัญญา แต่
อาจเป็นสัญญาประกันภัยได้ในภายหลังเมื่อบริษัทได้มีการรับโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยอย่างเป็นนัยส�ำคัญ สัญญาอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาลงทุน (ถ้ามี)
4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบี้ยประกันภัยจ่ายต่อและเบี้ยประกันภัย
ยกเลิกและส่งคืนแล้วส�ำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบีย้ ประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ได้รบั ใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
และเงินส่วนแบ่งก�ำไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตั๋วเงินที่มีก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
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4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ
4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับช�ำระหนี้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับช�ำระหนี้และการวิเคราะห์อายุ
หนี้ของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
4.6 ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้ นีย้ อดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำมาหักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระด้วยยอดสุทธิ หรือ
รับช�ำระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช�ำระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน
4.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำ� นวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรม
ของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
4.8 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่าตามยอดเงินต้น หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการ
วิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย และมูลค่าหลักประกัน
4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
5 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนแต่ละประเภท ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5 ปี
สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย
10 ปี
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ที่รายงาน บริษัทจะท�ำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการ
ด้อยค่า บริษัทจะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่า
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นี้จะพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
4.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
4.12.1 เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทค�ำนวณเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินส�ำรองเพื่อการเสี่ยงภัย ดังนี้
การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง
- ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
(ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกัน
- ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง
เริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ยังคงให้ความคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน			 แก่ผู้เอาประกันภัย
4.12.2

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมือ่ ได้รบั การแจ้งค�ำเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัย
ตามมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งส�ำรองเพิ่มเติม
ส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้มกี ารรายงานให้บริษทั ทราบ (IBNR) ซึง่ ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

4.12.3

ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดเป็นประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีจ่ ะคาดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดจะถูกรับรูใ้ นงบการเงินในกรณีทสี่ ำ� รองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดมากกว่าส�ำรองเบีย้
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
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4.13 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
อ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ บริษทั รับรูก้ ำ� ไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เมือ่ มีการช�ำระเงิน
และที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อก�ำไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น
4.14 ผลประโยชน์พนักงาน
4.14.1 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึง่ และบริษทั จ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่ ในอัตรา
เดียวกันกับอัตราที่พนักงานจ่าย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 แล้ว ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำปี
4.14.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั จัดให้มผี ลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนีส้ นิ
ผลประโยชน์พนักงานซึง่ ค�ำนวณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณไว้ (The
Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
และค�ำนวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลทีม่ กี ำ� หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ นิ ดังกล่าว โดย
ประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ ประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน
และปัจจัยอื่น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึก
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับ ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ตามอายุของสัญญาเช่า
4.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับ ราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินโดยใช้อัตราภาษีที่ก�ำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์จะรับรู้เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการน�ำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
4.17 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ค�ำนวณโดยใช้จำ� นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก ณ วันสิน้ ปีในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ ทุนจะใช้จำ� นวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ตามระยะเวลาการรับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไม่มี
หุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อน�ำมาค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
4.18 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการ
ในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สิน
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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แหล่งข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
4.18.1 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทต้องประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท
ส�ำรองดังกล่าวแสดงถึงจ�ำนวนเงินทีค่ าดว่าจะต้องช�ำระส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั คงค้าง ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงาน โดยบริษัทค�ำนวณส�ำรองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง ทั้งนี้ส�ำรองดังกล่าวประกอบด้วยส�ำรอง
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ได้รบั รายงานความเสียหายแล้ว และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้มกี ารรายงาน
ให้บริษัททราบ (IBNR)
ส�ำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้วจะขึ้นอยู่กับประมาณการการช�ำระเงินในอนาคต
จากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด ส�ำรอง IBNR ประมาณการจากข้อมูลในอดีตและแบบจ�ำลองทางสถิติ
บนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.18.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์บางประเภททีม่ กี ารวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
เช่น พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้เอกชน จะท�ำการวัดมูลค่ายุติธรรมบนพื้นฐานของราคา
อ้างอิงและข้อมูลอืน่ จากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Thai-BMA) โดยบริษทั จะพิจารณาราคาทีไ่ ด้มาจากการท�ำการซือ้ ขาย
จริงเป็นล�ำดับแรก เช่น ราคาตกลงซื้อขาย ถ้าราคาซื้อขายไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้การประมาณการราคาโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดการณ์ไว้ดว้ ยอัตราดอกเบีย้ และ/หรือราคาซือ้ ขายของตราสารทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ดังกล่าว ณ วันที่วัดค่ามูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลเกีย่ วกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีใ่ ช้ในการก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ รายการต่างๆ
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 35.2.6.1)
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทจะพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์
หรือหนีส้ นิ นัน้ ซึง่ ผูซ้ อื้ หรือผูข้ ายในตลาดทีใ่ ห้ประโยชน์สงู สุดจะน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์
หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมิน
มูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกก�ำหนดล�ำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 หรือระดับที่ 3 ตามประเภท
ของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันและกิจการ
		 สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอ
		 ซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

5.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส�ำหรับส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบด้วย
2559
2558
บาท
บาท
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม
800,681
897,439
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวร
16,329,633
40,873,767
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
(17,130,314)
(40,970,525)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
800,681
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5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส�ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
2559
2558
บาท
บาท
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5,505,280
9,514,191
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(5,485,280)
(9,514,191)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
20,000
-

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
เงินสดในมือ
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559
บาท
260,000
5,928,705
165,116,365
28,214,757
1,149,085,562
1,348,605,389

2558
บาท
265,000
4,884,216
285,997,189
699,888,062
991,034,467

2559
บาท
175,614,323
20,840,414
6,780,953
5,808,252
12,840,486
221,884,428
(4,451,244)
217,433,184

2558
บาท
229,214,731
35,144,688
8,812,930
6,370,698
12,356,616
291,899,663
(4,893,557)
287,006,106

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก�ำหนดรับช�ำระบริษัทได้ด�ำเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนบริษัท
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
- สำ�รองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 16)

2559
บาท

2558
บาท

454,209,715

451,220,018

596,066,203
1,050,275,918

540,939,707
992,159,725

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
เงินวางไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

2559
บาท

103
58,568,773
58,568,876

2558
บาท

129
193,115,058
193,115,187

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
		 รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
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2559
บาท
46,192,562
10,536,556
1,837,675
1,980
58,568,773

2558
บาท
181,634,518
9,855,214
848,189
777,137
193,115,058

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
2559
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
บาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
บวก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่น�ำไป
วางเป็นประกัน
เงินฝากธนาคารที่มีก�ำหนดจ่ายคืนเกิน
3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่น�ำไปวางเป็นประกัน
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค�้ำประกัน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

356,624,957
25,376,733
382,001,690
3,405,663
385,407,353

2558
มูลค่ายุติธรรม
บาท
359,620,980
25,786,373
385,407,353
385,407,353

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
บาท
461,281,736
3,009,172
25,376,733
489,667,641
7,397,169
497,064,810

1,497,711,448

1,399,664,483

175,663,145
201,902,763
12,850,000
1,888,127,356

153,072,221
259,290,739
13,250,000
1,825,277,443

20,840,927
20,840,927
2,294,375,636

20,840,927
20,840,927
2,343,183,180

มูลค่ายุติธรรม
บาท
468,508,613
3,092,929
25,463,268
497,064,810
497,064,810

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีระยะเวลาครบก�ำหนดดังนี้
ระยะเวลาครบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่นำ�ไป
วางเป็นประกัน
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ

รวม
บาท

171,087,365
459,697
171,547,062
171,547,062

185,537,593
2,536,325
188,073,918
188,073,918

-

356,624,958
2,996,022
359,620,980
359,620,980

1,497,711,448
1,497,711,448
1,669,258,510

188,073,918

-

1,497,711,448
1,497,711,448
1,857,332,428

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีระยะเวลาครบก�ำหนดดังนี้
ระยะเวลาครบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่นำ�ไป
วางเป็นประกัน
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ

รวม
บาท

201,183,805
3,009,172
1,116,514
205,309,491
205,309,491

260,097,931
6,194,120
266,292,051
266,292,051

-

461,281,736
3,009,172
7,310,634
471,601,542
471,601,542

1,399,664,483
1,399,664,483
1,604,973,974

266,292,051

-

1,399,664,483
1,399,664,483
1,871,266,025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากประจ�ำธนาคารได้วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ�ำนวน
20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น�ำไปวางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้
เป็นส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน จ�ำนวน 265.09 ล้านบาท และ 268.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้ถูกน�ำไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นสินทรัพย์
หนุนหลังของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ�ำนวน 1,794.99 ล้านบาท และ
1,862.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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11. เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมของบริษัทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค�้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
ประกอบด้วย
ประเภทเงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมทั่วไป
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
อันเกิดความเสียหายจากอุทกภัย

วงเงินกู้
ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
3.85

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

2.00

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ราคาทุน

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ราคาทุน

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า อาคารเช่า
ณ วันที่ เพิม่ ขึน้ จำ�หน่าย/ โอนเข้า ณ วันที่ ณ วันที่ ค่าเสือ่ มราคา จำ�หน่าย/ ณ วันที่
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ตัดบัญชีี 31 ธันวาคม
ตัดบัญชี (โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม
1 มกราคม
สุทธิตน้ ปี สุทธิปลายปี
2559
2559
2559
2559
ณ วันที่ ณ วันทีี่
1 มกราคม 31 ธันวาคม
2559
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 40,166,700 1,165,103 (2,298,261) 9,485,633 48,519,175 (15,904,785) (7,811,313) 2,000,795 (21,715,303) 24,261,915 26,803,872
เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน 64,561,219 3,036,029 (1,371,813) - 66,225,435 (48,716,523) (5,932,318) 1,359,408 (53,289,433) 15,844,696 12,936,002
ยานพาหนะ
41,300,029 6,475,000 (15,699,924) - 32,075,105 (21,324,894) (6,243,627) 13,670,709 (13,897,812) 19,975,135 18,177,293
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
(9,485,633) 3,832,132 และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้ 3,832,132 5,653,501 รวม
149,860,080 16,329,633 (19,369,998) - 146,819,715 (85,946,202)(19,987,258) 17,030,912 (88,902,548) 63,913,878 57,917,167
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า อาคารเช่า
ณ วันที่ เพิม่ ขึน้ จำ�หน่าย/ โอนเข้า ณ วันที่ ณ วันที่ ค่าเสือ่ มราคา จำ�หน่าย/ ณ วันที่
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ตัดบัญชีี 31 ธันวาคม
ตัดบัญชี (โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม
1 มกราคม
สุทธิตน้ ปี สุทธิปลายปี
2558
2558
2558
2558
ณ วันที่ ณ วันทีี่
1 มกราคม 31 ธันวาคม
2558
2558
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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) (4,672,718) 5,843,425 (15,904,785) 10,615,914 24,261,915
เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน 67,869,095 3,787,794 (7,095,670) - 64,561,219 (48,015,083) (7,482,053) 6,780,613 (48,716,523) 19,854,012 15,844,696
ยานพาหนะ
41,349,958 14,935,105 (14,985,034) - 41,300,029 (26,820,830) (6,742,331) 12,238,267 (21,324,894) 14,529,128 19,975,135
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
3,832,132
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้ - 19,054,369 - (15,222,237) 3,832,132 รวม
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ�ำนวนเงิน 48.09 ล้านบาท และ
47.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ณ วันที่ เพิม่ ขึน้
1 มกราคม
2559
บาท
เกิดจากการซื้อ/
ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร
และประกันภัย
รวม

บาท

ราคาทุน
ตัดบัญชี

บาท

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โอนเข้า ณ วันที่ ณ วันที่ ค่าตัดจำ�หน่าย ตัดบัญชี ณ วันที่
(โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม
31 ธันวาคม
2559
2559
2559
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

70,835,294 1,077,298

-

2,756,550 74,669,142 (61,182,884) (4,000,897)

-

25,595,473 4,427,982

-

(2,756,550) 27,266,905

-

100,000,000 196,430,767 5,505,280

-

ณ วันที่ เพิม่ ขึน้
1 มกราคม
2558
บาท

บาท

เกิดจากการซื้อ/
ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 63,943,240 1,275,672
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
22,973,336 8,238,519
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร
และประกันภัย
100,000,000 รวม
186,916,576 9,514,191

ราคาทุน
ตัดบัญชี

บาท

-

-

-

100,000,000 (51,574,047) (10,019,162)
201,936,047 (112,756,931) (14,020,059)

-

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

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

-

-

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

-

-

-

-

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

-

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

(65,183,781) 9,652,410 9,485,361
-

25,595,473 27,266,905

(61,593,209) 48,425,953 38,406,791
(126,776,990) 83,673,836 75,159,057

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

-

-

บาท

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิตน้ ปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

บาท

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
สุทธิตน้ ปี
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนบางรายการ ซึง่ มีราคาทุนจ�ำนวนเงิน 59.76 ล้านบาท และ 48.01 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ได้ตัดจ�ำหน่ายหมดแล้ว แต่ยังมีการใช้งานอยู่
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
2559
บาท
166,507,988

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2558
บาท
178,775,388

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยผลกระทบ
ทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
มีการรายงานให้บริษัททราบ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน

บาท

บาท

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

978,711
256,500
93,809,945
59,815,912

(88,462)
310,223
(14,193,599)
(3,117,144)

-

890,249
566,723
79,616,346
56,698,768

14,942,829
7,714,456
2,736,469
180,254,822

875,108
1,622,132
1,330,059
(13,261,683)

195,982
195,982

15,817,937
9,532,570
4,066,528
167,189,121

(1,479,434)
(1,479,434)
178,775,388

(13,261,683)

798,301
798,301
994,283

(681,133)
(681,133)
166,507,988
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ณ วันที่
1 มกราคม
2558

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
มีการรายงานให้บริษัททราบ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

1,915,251
256,500
93,809,945
84,409,964

(936,540)
(24,594,052)

-

978,711
256,500
93,809,945
59,815,912

13,219,563
6,133,937
5,499,529
205,244,689

1,723,266
1,580,519
(2,763,060)
(24,989,867)

-

14,942,829
7,714,456
2,736,469
180,254,822

(3,434,753)
(3,434,753)
201,809,936

(24,989,867)

1,955,319
1,955,319
1,955,319

(1,479,434)
(1,479,434)
178,775,388

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2559
บาท
10,043,979

2558
บาท
31,132,365

13,261,683
23,305,662

24,989,867
56,122,232

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
2559
อัตราภาษี
ร้อยละ
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จำ�นวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น (รายได้)
และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2558

2.00

จำ�นวนเงิน
บาท
118,233,157
23,646,631

(0.29)
19.71

อัตราภาษี
ร้อยละ
20.00

จำ�นวนเงิน
บาท
286,236,345
57,247,269

(340,969)

(0.39)

(1,125,037)

23,305,662

19.61

56,122,232

15. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ลูกหนี้อื่น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

2559
บาท
16,230,246
(2,833,615)
13,396,631

2558
บาท
10,120,137
(1,282,500)
8,837,637

13,097,739
16,897,405
6,057,328
49,449,103

22,518,275
1,656,457
15,090,355
7,758,375
55,861,099

16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
2559
หนี้สินตาม
หนี้สินส่วนที่
สัญญาประกันภัย เอาประกันภัยต่อ
(ดูหมายเหตุข้อ 8)
บาท
บาท
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		 รวม

694,871,314
124,231,405

บาท

(409,067,995)
(45,141,720)

285,803,319
79,089,685

1,430,785,906 (596,066,203)
2,249,888,625 (1,050,275,918)

834,719,703
1,199,612,707

2558
หนี้สินตาม
หนี้สินส่วนที่
สัญญาประกันภัย เอาประกันภัยต่อ
(ดูหมายเหตุข้อ 8)
บาท
บาท
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		 รวม

สุทธิ

สุทธิ
บาท

718,095,306
112,871,603

(413,062,561)
(38,157,457)

305,032,745
74,714,146

1,472,282,393
2,303,249,302

(540,939,707)
(992,159,725)

931,342,686
1,311,089,577
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16.1 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
16.1.1 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
และข้อสมมุติฐานในการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
และข้อสมมุติฐานในการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
บาท
830,966,909
1,577,788,345

2559
ส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ
บาท
(451,220,018)
(640,149,912)

บาท
379,746,891
937,638,433

(164,438,207)
(1,425,214,328)
819,102,719

141,886,886
495,273,329
(454,209,715)

(22,551,321)
(929,940,999)
364,893,004

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
บาท
1,040,139,058
1,254,927,855

2558
ส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ
บาท
(543,165,740)
(478,102,912)

บาท
496,973,318
776,824,943

178,073,858
(1,642,173,862)
830,966,909

(102,080,289)
672,128,923
(451,220,018)

75,993,569
(970,044,939)
379,746,891

สุทธิ

สุทธิ

16.1.2 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
บาท
1,472,282,393
3,082,391,856
(3,123,888,343)
1,430,785,906

2559
ส่วนที่เอา
สุทธิ
ประกันภัยต่อ
บาท
บาท
(540,939,707)
931,342,686
(1,286,529,458) 1,795,862,398
1,231,402,962 (1,892,485,381)
(596,066,203)
834,719,703

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

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
ส่วนที่เอา
สุทธิ
ประกันภัยต่อ
บาท
บาท
(546,254,397)
905,687,701
(1,239,518,400) 1,898,330,754
1,244,833,090 (1,872,675,769)
(540,939,707)
931,342,686

16.1.3 ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไม่มีการตั้งส�ำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส�ำรองการเสี่ยงภัยที่
ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัทมีจ�ำนวน 816.17 ล้านบาท ก่อนการรับประกันภัยต่อ และมีจ�ำนวน 549.26 ล้านบาท
สุทธิจากการประกันภัยต่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : จ�ำนวน 743.54 ล้านบาท และ 578.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ซึ่งมีจ�ำนวนต�่ำกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
16.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
16.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
หน่วย : บาท
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนปีก่อนปี 2555
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน

2555
1,204,292,382
1,153,078,733
1,114,151,515
1,119,195,998
1,112,106,240
1,112,106,240
(1,104,732,463)
7,373,777

2556

2557

2558

2559

รวม

1,416,734,959 1,212,296,655 1,254,927,855 1,577,788,345
1,497,057,339 1,348,431,604 1,354,581,249
1,462,331,512 1,297,549,606
1,385,429,508
1,385,429,508 1,297,549,606 1,354,581,249 1,577,788,345 6,727,454,948
(1,371,250,805) (1,243,398,193) (1,224,925,754) (993,772,560) (5,938,079,775)
14,178,703 54,151,413 129,655,495 584,015,785 789,375,173
29,727,546
819,102,719
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16.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนปีก่อนปี 2555
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน

หน่วย : บาท
2555

807,818,286
725,600,791
720,391,059
728,685,312
727,808,322
727,808,322
(726,611,623)
1,196,699

2556
831,008,228
915,914,174
887,549,891
885,718,931

2557
768,730,145
827,187,455
802,549,106

2558

2559

776,824,943
843,096,103

รวม

937,638,433

885,718,931 802,549,106 843,096,103 937,638,433 4,196,810,895
(883,050,019) (799,440,519) (797,154,420) (639,482,604) (3,845,739,185)
2,668,912
3,108,587 45,941,683 298,155,829 351,071,710
13,821,294
364,893,004

17. เงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารจ�ำนวน 20 ล้านบาท โดยมีดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจ�ำบวกร้อยละ 2 ซึ่งวางประกันด้วยเงินฝากประจ�ำธนาคารของบริษัทจ�ำนวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 10)

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2559
บาท
402,551,575
303,140,910
705,692,485

2558
บาท
401,914,568
231,437,501
633,352,069

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
2559
2558
บาท
บาท
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
7,858,468
6,399,958
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,451,256
1,944,720
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
2,917,419
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
(195,652)
- จากการปรับปรุงประสบการณ์
(1,741,858)
			รวมค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
10,289,633
8,344,678
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�ำนวน 0.78 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�ำนวน 0.20 ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
แสดงดังนี้
2559
2558
บาท
บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี
63,046,340
56,374,662
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
7,858,468
6,399,958
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,451,256
1,944,720
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
979,909
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
(1,649,750)
(1,673,000)
ผลประโยชน์รับโอนจากบริษัทใหญ่
326,693
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี
72,012,916
63,046,340
บริษัทค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งค�ำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย
ข้อสมมติทางการเงิน
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละ)
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับช่วงอายุพนักงาน
อายุเกษียณ (ปี)

2559

2558

2.27
5

3.59
6

4, 10, 17
60

4, 9, 21
60

การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
2559
2558
บาท
บาท
ข้อสมมติทางการเงิน
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(6,870,233)
(6,411,334)
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
7,955,881
6,904,102
อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
7,655,239
6,659,184
อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ - ลดลงร้อยละ 1
(6,763,836)
(6,252,910)
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(7,218,641)
(6,781,479)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - ลดลงขึ้นร้อยละ 1
2,371,563
2,341,688
อายุคาดเฉลี่ย - เพิ่มขึ้น 1 ปี
575,608
523,030
อายุคาดเฉลี่ย - ลดลง 1 ปี
(570,272)
(518,061)
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20. หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอนำ�ส่ง
อื่นๆ
		 รวมหนี้สินอื่น

2559
บาท
25,632,769
29,334,767
15,624,245
2,782,325
13,114,056
86,488,162

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

21. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ทุนส�ำรองนี้จะน�ำมาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จัดสรรก�ำไรสะสมไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 1.85 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 : ไม่มี)

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

การจ�ำแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท�ำรายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหาร ของบริษัท ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น�ำเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�ำเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งแบ่งตามประเภทการรับประกันภัยที่ส�ำคัญของบริษัทได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัทด�ำเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจ�ำนวน
เงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม
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การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงดังต่อไปนี้

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
		 รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
			 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

604,710,012 349,567,474 1,053,083,805 1,075,030,565 3,082,391,856
176,986,488 245,048,453 379,164,427 485,330,090 1,286,529,458
427,723,524 104,519,021 673,919,378 589,700,475 1,795,862,398
2,554,272 (3,210,019) (4,502,727) (91,464,508) (96,622,982)
425,169,252 107,729,040 678,422,105 681,164,983 1,892,485,380
29,545,718 65,220,229 117,782,856 110,770,449 323,319,252
454,714,970 172,949,269 796,204,961 791,935,432 2,215,804,632
141,733,216 72,819,398
87,134,441 42,594,540
134,601,863 43,442,932
99,377,403 32,708,624
288,578,041 106,376,414

666,269,054
223,435,494
129,882,928
180,693,483
753,409,971

532,528,470
145,098,551
147,769,125
160,538,768
695,737,812

166,136,929

42,794,990

96,197,620 371,702,394
308,079,075
63,623,319

66,572,855

1,413,350,138
498,263,026
455,696,848
473,318,278
1,844,102,238

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
		 รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
			 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั 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
169,475,599 190,174,854 581,960,712 491,390,548 1,433,001,713
65,640,101 146,947,208 196,800,652 170,795,240 580,183,201
138,710,018 44,513,330 128,810,404 154,256,179 466,289,931
83,533,740 34,164,773 153,226,516 153,444,655 424,369,684
326,079,256 121,905,749 667,196,980 628,296,142 1,743,478,127
156,561,054

57,333,395

84,332,203 219,251,706 517,478,358
301,054,639
216,423,719

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
บาท
บาท
บาท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
บาท

ส่วนที่
ปันไม่ได้
บาท

รวม
บาท

304,107,324 279,880,114 294,055,419 511,639,294 3,999,523,219 5,389,205,370
365,062,104 320,917,587 330,919,952 510,998,987 3,728,045,308 5,255,943,938
894,843,558 381,095,149 935,565,761 1,133,038,486 207,902,751 3,552,445,705
776,467,188 397,371,054 901,341,437 1,228,265,243 206,689,714 3,510,134,636

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

23. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าบริการการจัดการ (ดูหมายเหตุข้อ 27)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
		 รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

2559
บาท
100,236,084
108,818,793
1,413,960
1,108,802
6,584,040
33,171,739
13,446,342
43,299,315
308,079,075

2558
บาท
96,601,212
104,818,185
1,206,348
(10,532,430)
5,968,028
37,688,377
17,572,650
47,732,269
301,054,639

2559
บาท
174,707,499
3,670,844
9,309,724
9,857,538
54,833,486
252,379,091

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

24. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุข้อ 29)
ผลประโยชน์อื่นๆ
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

25. ผลก�ำไรจากเงินลงทุน

ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2559
2558
บาท
บาท
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
8,790,765
		 รวมกำ�ไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
8,790,765

26. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงดังนี้
กำ�ไรสุทธิ (บาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2559
บาท
94,927,495
180,000,000
0.53

2558
บาท
230,114,113
180,000,000
1.28

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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27. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมี
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญในกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ำร่วมกัน และเป็นเงื่อนไขการค้า
ทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ รายการดังกล่าวที่ส�ำคัญมีดังนี้
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 รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส 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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รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

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

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 แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด (มหาชน)
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
2559
2558
บาท
บาท
326,451,407

479,081,464

542,014
7,607
1,949,465
205,804
53,407
33,851
263,199
93,955
500
362,886
3,512,688

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

1,094,348

1,588,334

4,415,833

4,415,833

10,425,587

11,914,957

16,065

16,658

13,700,280

15,836,066

20,279,107

15,674,545

16,219,009

12,744,860
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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 รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส 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
2559
2558
บาท
บาท
12,531,774
50,918
1,230,034
95,568
48,619,416
10,679,051
47,458
74,509
902,683
144,519
451,478
245,000
477,838
1,838,218
109,162
165,891
745,500
78,409,017

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

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัท
ประกันภัยอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
ดอกเบี้ยรับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

3,059,180

3,942,837

บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
รายได้อื่น
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

480,000

480,000

บริษทั ได้ทำ� สัญญาบริการจัดการกับบริษทั ใหญ่ในการให้บริการเกีย่ วกับด้านบุคลากร ตรวจสอบภายในและสารสนเทศ ซึง่ อัตราค่าบริการ
เป็นไปตามอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใช้ไปส�ำหรับการให้บริการแก่บริษัทใหญ่
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
ค่าจ้างและบำ�เหน็จ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

183,999,834

173,893,999

122,493,991

104,771,096

บริษัทจ่ายค่าจ้างและบ�ำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงในสัญญา วิสาหกิจธนาคารและ
ประกันภัยระหว่างบริษัทกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ทั้งนี้อัตราค่าบ�ำเหน็จเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

175,604

180,199

บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
ค่าเช่าและค่าบริการ
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
ค่าบริการการจัดการ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
		 (ดูหมายเหตุข้อ 23)

17,645,837

17,645,837

33,171,739

37,688,377

บริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน เครื่องอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลา
การเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป
บริษัทได้ท�ำสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทใหญ่ในการรับบริการด้านการบริหารและการจัดการด้านบัญชี ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไป
ตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใหญ่ใช้ไปส�ำหรับการให้บริการแก่บริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2559
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28. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังต่อไปนี้
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

35,143,078
1,333,092
1,244,689
37,720,859

30,246,377
1,277,213
1,085,392
32,608,982

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2559 และ 2558 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
และ วันที่ 9 เมษายน 2558 ตามล�ำดับ

29. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุน
พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้บริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับที่พนักงานจ่าย ดังนี้
อายุงาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

อัตราร้อยละ
5
7

โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
9.86 ล้านบาท และ 10.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 24)
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30. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกน�ำไปวางประกันเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 10) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินส�ำรองส�ำหรับ
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้
2559
2558
บาท
บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
		 เงินฝากธนาคาร
14,000,000
14,000,000
		 หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองวางไว้กับนายทะเบียน
			หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
251,085,975 254,640,675
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
265,085,975 268,640,675

31. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สรุปได้ดังนี้

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์
		 พนักงาน
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือ
		 ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

จำ�นวน
ก่อนภาษี
บาท

2559
ผลประโยชน์ จำ�นวนสุทธิ
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี
บาท
บาท

(979,909)

195,982

(783,927)

(3,991,506)
(4,971,415)

798,301
994,283

(3,193,205)
(3,977,132)

จำ�นวน
ก่อนภาษี
บาท

-

(9,776,594)
(9,776,594)

2558
ผลประโยชน์ จำ�นวนสุทธิ
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี
บาท
บาท

-

1,955,319
1,955,319

-

(7,821,275)
(7,821,275)
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32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จ�ำนวน 40.70 ล้านบาท และ 33.00
ล้านบาท ตามล�ำดับ

33. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทได้ประมาณความเสียหายและ
บันทึกภาระหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีสำ� รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ�ำนวน 22.33 ล้านบาท และ 53.12 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าส�ำรองสินไหมทดแทนที่บริษัทได้บันทึกไว้เพียงพอส�ำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
และคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส�ำคัญ
33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
จ�ำนวนเงินประมาณ 14.03 ล้านบาท และ 11.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ

34. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พื้นที่สำ�นักงาน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่นๆ
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

4,338,880
2,824,576
3,294,710
3,254,160
13,712,326

ประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พื้นที่สำ�นักงาน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่นๆ
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ระยะเวลาที่เหลืออยู่
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
บาท
บาท
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3,350,124
3,350,124

รวมจำ�นวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามอายุ
สัญญาเช่าที่เหลือ
บาท
4,338,880
6,174,700
3,294,710
3,254,160
17,062,450

ระยะเวลาที่เหลืออยู่
รวมจำ�นวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามอายุ
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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

ค่าเช่าและค่าบริการ

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
25,418,047
25,681,847

35. การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการรับประกันภัย

35.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
35.1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการตัดสินใจกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญของบริษทั รวมทัง้ การเตรียมการต่างๆ
อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านการประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และระยะเวลาที่เกิด
ความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การค�ำนวณหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
และการพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระดับการรับเสี่ยงภัยของบริษัท โดยอิงจากคู่มือ
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงภัยให้มีความเหมาะสม
ไม่กระจุกตัวทัง้ ในทางภูมศิ าสตร์หรือประเภทของความเสีย่ ง ซึง่ ความเสีย่ งภัยทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงเกินกว่าระดับความเสีย่ งภัย
ของบริษัท จะถูกโอนความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurers) ตามสัดส่วนที่ได้ท�ำสัญญาไว้
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มี
การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสีย่ งของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและ
การควบคุมความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของ บริษัทมีดังต่อไปนี้
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก�ำหนดราคา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิดจะพิจารณาและ
ทบทวนความเหมาะสมของความคุม้ ครองรวมทัง้ ได้ใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย
เพื่อให้ม่ันใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยหรือเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสามารถแข่งขันได้ และเพียงพอที่จะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ทัง้ นี้ จะมีการติดตามและประเมินผลการรับประกันภัยรายผลิตภัณฑ์เป็นประจ�ำเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงข้อตกลงคุ้มครองหรือเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
กลยุทธ์การรับประกันภัย
บริษัทมีการก�ำหนดกลยุทธ์การรับประกันภัยไว้ในแผนธุรกิจประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งจะระบุถึงประเภทของภัยที่รับประกัน
ประเภทธุรกิจที่รับประกัน และ ประเภทอุตสาหกรรมที่รับประกัน กลยุทธ์นี้จะถูกถ่ายทอดจากหน่วยงานไปยังเจ้าหน้าที่
รับประกันภัยแต่ละบุคคลผ่านทางรายละเอียดของข้อจ�ำกัดในการรับประกันภัยซึ่งจะก�ำหนดถึงเรื่องขนาด ประเภทของ
ความเสี่ยงภัย ขอบเขต และประเภทของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้
ก�ำหนดไว้
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กลยุทธ์การประกันภัยต่อ
บริษัทมีการเอาประกันภัยต่อทั้งแบบก�ำหนดสัดส่วน (Proportional Reinsurance) และแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วน (Nonproportional Reinsurance) กล่าวคือกรณีที่เกิดความเสียหายจ�ำนวนมาก บริษัทประกันภัยต่อจะรับผิดชอบชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามจ�ำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ เพื่อควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น บริษัทมีการก�ำหนดเกณฑ์ความ
น่าเชื่อถือขั้นต�่ำในการประกันภัยต่อรวมทั้งการติดตามและการตรวจสอบการประกันภัยต่อของแต่ละหน่วยงานตาม
กฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยผูบ้ ริหารของบริษทั มีการติดตามแผนการพัฒนาการประกันภัยต่อ และความเหมาะสมเพียงพอ
อย่างต่อเนื่อง
35.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระดับของหนี้สิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้
2559
หนี้สินจากสัญญา กำ�ไรและส่วนของ
ประกันภัยเพิ่มขึ้น เจ้าของเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ลดลง)
บาท
บาท
ก่อนการประกันภัยต่อ
อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10
สุทธิจากการประกันภัยต่อ
อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10

177,471,690
(171,630,557)

(177,471,690)
171,630,557

105,996,227
(100,155,093)

(105,996,227)
100,155,093

35.1.3 ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ที่สามารถส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัท
บริษทั มีการจัดท�ำยอดรวมของค่าความเสีย่ งภัยเพือ่ ใช้ในการพิจารณาความเสีย่ งด้านการกระจุกตัว โดยบริษทั มีการติดตาม
ความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งในช่วงการรับประกันและการสอบทานรายงานประจ�ำเดือนซึ่งรายงานดังกล่าวแสดงถึงยอดรวมของ
ค่าความเสี่ยงภัยที่บริษัทมีอยู่ นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤติและการทดสอบแบบจ�ำลองสถานการณ์
ในระหว่างปีเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของบริษัท
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ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ
ประกัน
อัคคีภัย
บาท

ประกันภัยทาง ประกันภัยรถ
ทะเลและขนส่ง
บาท
บาท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
บาท

รวม
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ก่อนการประกันภัยต่อ
สุทธิจากการประกันภัยต่อ

167,827,247 135,773,421 201,831,592 313,670,459 819,102,719
54,416,186 27,617,674 131,269,639 151,589,505 364,893,004

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ก่อนการประกันภัยต่อ
สุทธิจากการประกันภัยต่อ

88,235,952 176,252,716 190,852,344 375,625,897 830,966,909
43,644,571 34,111,786 130,002,069 171,988,465 379,746,891

35.2 ความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน
35.2.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4
35.2.2 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การวิเคราะห์ความเสีย่ งจากสภาพคล่องพิจารณาจากหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย โดยคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต
ถึงระยะเวลาในการจ่ายช�ำระ มีดังนี้
หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 2559
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
31 ธันวาคม 2558
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

น้อยกว่า 1 ปี

ระยะเวลาในการจ่ายชำ�ระ
1 ปี ถึง 5 ปี
5 ถึง 10 ปี

รวม

507,843,686

294,876,979

16,382,054

819,102,719

515,199,484

299,148,087

16,619,338

830,966,909

35.2.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ
ครบก�ำหนด รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)
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ฝ่ายบริหารได้กำ� หนดนโยบายทางด้านสินเชือ่ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้า ณ วันทีร่ ายงานไม่พบว่ามีความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ความเสีย่ งสูงสุดทางด้านสินเชือ่
แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการผิดนัดช�ำระ
บริษทั มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูร้ บั ประกันภัยต่อ โดยจะพิจารณาจากความมีชอื่ เสียงและการเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการคัดเลือกบริษทั ทีม่ ฐี านะทางการเงินทีม่ นั่ คง บริษทั อ้างอิงข้อมูลจากการจัดล�ำดับความน่าเชือ่ ถือ
ทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ จ�ำนวน 58.57 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้
จากสัญญาประกันภัยต่อในประเทศ จ�ำนวน 31.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการด�ำรงเงินกองทุน เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนด และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ จ�ำนวน 26.59 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 90.97 เป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต�่ำกว่าระดับ A
35.2.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี้ยจากการลงทุน
เงินลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
ควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืน
		 ไม่เกิน 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
		 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนด
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
			 ที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
		 เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืน
			 เกิน 3 เดือน
		 เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
รวม
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ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
คงที่
ปรับขึ้นลง
คงที่
ตามอัตราตลาด
ตามอัตราตลาด
บาท
บาท
บาท
บาท
158,768,059

-

-

-

28,214,757
1,149,085,562

-

699,888,062

-

359,620,980
-

-

468,508,613
3,092,929

-

1,497,711,448

-

1,399,664,483

175,663,145
201,902,763
334,431,204 3,236,535,510

รายงานประจำ�ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

215,990,735

153,072,221
259,290,739
369,062,956 2,830,444,826

เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ที่มีการ
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืน
		 ไม่เกิน 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
			 ที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
		 เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
			 ที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
		 เงินฝากธนาคารที่นำ�ไปวางเป็นประกัน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
28,214,757
1,149,085,562

-

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละ

-

28,214,757
1,149,085,562

1.30
1.50

171,547,062 188,073,918

-

359,620,980

2.41

1,497,711,448
187,902,763 14,000,000
3,034,461,592 202,073,918

-

1,497,711,448
201,902,763
3,236,535,510

1.43
1.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
699,888,062

-

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละ

-

699,888,062

1.46

202,216,562 266,292,051
3,092,929
-

-

468,508,613
3,092,929

2.78
5.39

1,399,664,483
245,290,739 14,000,000
2,550,152,775 280,292,051

-

1,399,664,483
259,290,739
2,830,444,826

1.46
1.53

35.2.5 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน
บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งจะก�ำหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปีโดยระบุขีดจ�ำกัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ซึ่งพิจารณา
ก�ำหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง ทั้งที่ระดับที่ก�ำหนดเองภายในรวมไปถึงระดับที่ควบคุมโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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35.2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ�ำนวนเงินซึ่ง
เกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบันการใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมี
ผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
35.2.6.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินบางรายการของบริษทั มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
159,213,295

พันธบัตรองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

หลักทรัพย์เอกชน
ตราสารทุน
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200,407,685

-

25,786,373
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ลำ�ดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรม

266,735,947

ระดับ 2

201,772,666

ระดับ 2

3,092,929

ระดับ 2

วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน
วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน
วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน

25,463,268

ระดับ 2

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน

35.2.6.2 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จาก
การประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินให้กู้ยืม หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และเจ้าหนี้บริษัท
ประกันภัยต่อ มีมลู ค่ายุตธิ รรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนือ่ งจากครบก�ำหนดช�ำระในระยะเวลาอันสัน้
รายการที่เปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบการเงิน
มีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นเทคนิค
ในการประเมินมูลค่า สรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลำ�ดับชั้นมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
ระดับ 2

1,888,127,356 1,888,488,851 1,825,277,443 1,825,696,316

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปซึ่งมีจ�ำนวนที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญถือตามราคาตามบัญชี
35.3 การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
การดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้ด�ำรงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
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สถิติงบการเงิน

2559

2558

หน่วย : ล้านบาท
2557

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ
ค่าจ้างและบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

3,082.39
1,286.53
1,795.86
(96.62)
1,892.48
323.32
47.33
7.28
915.09
455.70
473.31
308.08
118.23
23.30
94.93
0.53

3,137.85
1,239.52
1,898.33
25.65
1,872.68
388.28
54.75
8.79
6.27
852.82
466.29
424.37
301.05
286.24
56.12
230.12
1.28

3,087.16
1,269.96
1,817.20
(4.49)
1,821.69
370.22
58.84
0.02
2.20
689.13
454.61
378.61
280.07
450.55
87.92
362.62
2.01

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

5,389.21
57.92
3,552.45
1,836.76
10.20

5,255.94
63.91
3,510.13
1,745.81
9.70

5,403.91
45.00
3,880.39
1,523.52
8.46
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