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สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู�อํานวยการ

»‚ 2561 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¹Ñºà»š¹»‚áË‹§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õè¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃàµÔºâµ
¢Í§ ºÁ¨. ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ à¨¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÍÂ‹Ò§á·Œ̈ ÃÔ§ â´Â»¡µÔ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ãà»š¹àÃ×èÍ§¸ÃÃÁªÒµÔ
ÍÂÙ‹áÅŒÇ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¾ÅÇÑµáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ «Öè§¨ÐÊ‹§¼Å
»ÃÒ¡¯ÍÍ¡ÁÒã¹ÃÙ»¢Í§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§¤Ø³ÀÒ¾ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¢Í§ ºÁ¨.
ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¨¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÁµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ã¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§¨Ø´Â×¹·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÊÁ ǾÅ¢Í§Í§¤�¡Ã·Õèà¡‹Òá¡‹ÂÒÇ¹Ò¹¶Ö§
68 »‚ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÀÒ¾¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Ò§¸ØÃ¡Ô̈  áÅÐâÅ¡ Ô̈́ Ô·ÑÅ·ÕèËÁØ¹àÃçÇ
¼ÁÃÑºÁ×Í¡Ñº¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇ Œ́ÇÂ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¡Ô̈ ¡ÒÃÊÒ¢Ò·ÑèÇ»ÃÐà·È ¡ÒÃÃÇÁÈÙ¹Â�¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹
ÀÑÂ ¡ÒÃµỐ µÑé§ÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹àµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹·Ñé§ÃÐºº§Ò¹áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã ÁÕ¡ÒÃ
¡íÒË¹´º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·ÕèªÑ´à¨¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¡ÃÐªÑº
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¾Ñ¹¸ÁÔµÃ «Öè§ä´Œà¡Ô´¼Å»ÃÐ¨Ñ¡É�ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ
áÅÐ¹íÒÁÒ«Öè§¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§·Ø¡½†ÒÂ

¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2561 àµÔºâµÍÂ‹Ò§ÃÍº´ŒÒ¹ ÁÙÅ¤‹ÒàºÕéÂ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÑºÃÇÁ 3,396.4 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚ 2560 ÃŒÍÂÅÐ 15 
áº‹§à»š¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ 619.7 ÅŒÒ¹ºÒ· »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ò§·ÐàÅ
áÅÐ¢¹Ê‹§ 322.9 ÅŒÒ¹ºÒ· »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàºç´àµÅç´ 1,096.8 ÅŒÒ¹ºÒ· 
áÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃ¶Â¹µ� 1,357 ÅŒÒ¹ºÒ· ÁÕ¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹
ÀÑÂ·Ñé§ÊÔé¹ 199.88 ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ÊÒÁÒÃ¶äµ‹ÍÑ¹´Ñº·Ò§¡ÒÃ
µÅÒ´¢Öé¹¨Ò¡ÅíÒ´Ñº·Õè 21 ÁÒà»š¹ÅíÒ´Ñº·Õè 19 àÁ×èÍÊÔé¹»‚ 2561

¨Ò¡¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè Ṍã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ »ÃÐ¡Íº¡Ñº¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§
Œ́Ò¹à§Ô¹·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ãËÞ‹ ã¹»‚ 2562 ºÃÔÉÑ·Ï 

¨Ö§ÁÕá¼¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃãËŒ¡ŒÒÇ·Ñ¹µ‹Í¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒãËŒ
ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä Œ́ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ´ÒÂÂÔè§¢Öé¹ Ê‹Ç¹ã¹àÃ×èÍ§¢Í§
¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡Ã ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§¤§ÂÖ́ ÁÑè¹ã¹¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
ºÃÔËÒÃ§Ò¹ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ÁÕ̧ ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ·íÒ¡íÒäÃ¨Ò¡
¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáººÂÑè§Â×¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ṍ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶Í§¤�¡Ã
ÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ

นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
ºÁ¨. ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¨¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕá¼¹Â¡ÃÐ´ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹·Ø¡ÁÔµÔ ¾ÃŒÍÁàµÔºâµ
áÅÐ¢ÂÒÂ¢Íº¢‹ÒÂ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§¢Öé¹ 
â´Â·íÒ¸ØÃ¡ÃÃÁÃÑºâÍ¹¡Ô¨¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ÍÅÔÍÑ¹«� »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 
¨íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) «Öè§ÁÕ¢¹Ò´ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹áÅÐÁṎ Ǿ à ‹́¹ Œ́Ò¹à·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·È à¾×èÍ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹íÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÂ‹Ò§
ÁÑè¹¤§áÅÐÂÑè§Â×¹

ÊØ´·ŒÒÂ¹Õé ¼Á¢Í¢Íº¤Ø³ÅÙ¡¤ŒÒáÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨·Õè¡ÃØ³Ò
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐãËŒ¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨ ºÁ¨. ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ à¨¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
àÊÁÍÁÒáÅÐËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡·Ø¡·‹Ò¹
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§µÅÍ´ä» ÃÇÁ·Ñé§¢Í¢Íº¤Ø³¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï
¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÃ‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÍÂ‹Ò§
àµçÁ·Õè ¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¶×Íà»š¹º·¾ÔÊÙ̈ ¹�¢Í§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹àªÔ§
ÃØ¡Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡Ê‹Ç¹ ¼Á¢ÍÁÍº¤íÒÁÑè¹
ÊÑÞÞÒ·Õè¨Ð¢Ñºà¤Å×èÍ¹Í§¤�¡ÃáË‹§¹ÕéãËŒºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂáÅÐà»š¹ä»ã¹
·ÔÈ·Ò§·ÕèÇÒ§äÇŒä´ŒÊíÒàÃç¨µÒÁÁÒµÃ°Ò¹àª‹¹¹Õéµ‹Íä»
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จุดเด่นทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)

สินทรัพย์รวม ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ส่วนของเจำ้ของ เบี้ยประกันภัยรับ

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ ก�ำไรสุทธิ 
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ภารกิจองค�กร
àÃÒ...¨ŒÒ§§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ·Ñ¡ÉÐ

áÅÐÁÕ¨ÔµÇÔÞÞÒ³à»š¹à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±�·ÕèÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁãËÁ‹æ

ãËŒ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹àÅÔÈÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà¨ÃÔÞ
àµÔºâµ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹áÅÐ

Ê‹§¼Å¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§
ãËŒ¤íÒÁÑè¹ÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§

áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§วิสัยทัศน�องค�กร
¡ŒÒÇÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ¹íÒ
ã¹µÅÒ´·ÕèàËÁÒÐÊÁ
¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ºÃÔÉÑ·

ธุรกิจองค�กร
àÃÒ¨Ñ́ ËÒÇÔ̧ Õ¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒ
Œ́Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà¾×èÍºÃÃà·Ò
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËŒ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒã¹

âÍ¡ÒÊµ‹Ò§æ
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วิสัยทัศน�องค�กร
และพันธกิจ

หลักคุณธรรมและ
คุณค�าทางสังคม

¡ÒÃÂÖ´ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ «×èÍÊÑµÂ�
ÁṎ ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁà·ÕèÂ§¸ÃÃÁ ÂØµÔ̧ ÃÃÁ

¡ÒÃà»�´à¼Â ÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
¤ÇÒÁÊíÒ¹Ö¡ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹Ë¹ŒÒ·Õè
¤ÇÒÁ¹‹ÒäÇŒÇÒ§ã¨ àª×èÍ¶×Íä´Œ

¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹
ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§
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ความเป�นมาของบริษัท

2493
¹Ñºà»š¹¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÒ¹
¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÇÔ¹ÒÈÀÑÂ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ̈ íÒ¡Ñ́  ¡Ñº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹
ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ò§·ÐàÅáÅÐ¢¹Ê‹§ áÅÐ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàºç´àµÅç´ ´ŒÇÂ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 2 
ÅŒÒ¹ºÒ·

2537
¢ÂÒÂ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ÍØºÑµÔàËµØ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃ¶Â¹µ�à¾ÔèÁ¢Öé¹
áÅÐà¾ÔèÁ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹ 500 ÅŒÒ¹ºÒ·
â´Â¨´·ÐàºÕÂ¹á»ÃÊÀÒ¾à»š¹ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹
¨íÒ¡Ñ́  ¾ÃŒÍÁ·Ñé§à»ÅÕèÂ¹ª×èÍà»š¹ ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

2553
ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ̈ íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹)
ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ̈ Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡íÒ¡ÑºáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô̈ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
(¤»À.) ãËŒºÃÔÉÑ·Ï à¢ŒÒ«×éÍ¡Ô̈ ¡ÒÃ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ºÕ·Õ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ̈ íÒ¡Ñ́  ̈ Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ «ÕäÍàÍçÁºÕä·Â
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

2554
à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ áÅÐµÃÒ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÕ·Õ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¨íÒ¡Ñ́  à»š¹ ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ à̈ ¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¨íÒ¡Ñ́  ÀÒÂËÅÑ§ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔàÃ×èÍ§¡ÒÃâÍ¹
áÅÐ¡ÒÃÃÑºâÍ¹¡Ô̈ ¡ÒÃÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ ̈ Ò¡
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô̈ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (¤»À.) ̈ Ò¡¹Ñé¹
à¾ÔèÁ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹ 1,200 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ
ä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹á»ÃÊÀÒ¾à»š¹ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹ 
¨íÒ¡Ñ́  ¡Ñº¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§
¾Ò³ÔªÂ� áÅÐä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔãËŒãªŒª×èÍ ºÃÔÉÑ· 
ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¨¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨íÒ¡Ñ´ 
(ÁËÒª¹)

·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨íÒ¡Ñ´ 
(ÁËÒª¹) ä´Œ¤×¹ãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËŒá¡‹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤»À. µÒÁ·Õèä´Œ
¡íÒË¹´äÇŒã¹á¼¹¡ÒÃ¤ÇºÃÇÁ¸ØÃ¡Ô̈  «Öè§ä Œ́ÃÑº
¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§¤§
Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃà»š¹ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�̈ ´·ÐàºÕÂ¹
ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Âµ‹Íä»
áµ‹à»ÅÕèÂ¹»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨à»š¹ºÃÔÉÑ·à¾×èÍ¡ÒÃ
Å§·Ø¹ ËÃ×Í investment holding company

â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô̈ Í×è¹ 
«Öè§à»š¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ â´ÂãªŒ
ª×èÍºÃÔÉÑ·ãËÁ‹Ç‹Ò ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ á¤»»�µÍÅ 
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐ´íÒÃ§Ê¶Ò¹Ðà»š¹
ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§
»ÃÐà·Èä·Â ÀÒÂãµŒª×èÍÇ‹Ò AYUD áÅÐÂÑ§¤§
ãªŒª×èÍÂ‹Íã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�Ï Ç‹Ò AYUD 
â´ÂÁÕºÃÔÉÑ·ÅÙ¡¤×Í ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ à¨¹à¹ÍÃÑÅ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) à»š¹ºÃÔÉÑ··Õè·íÒ
¸ØÃ¡Ô¨´ŒÒ¹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂá·¹

»̃̈ ¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ· ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ à̈ ¹à¹ÍÃÑÅ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 
¨íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) ÁÕ 14 ÊÒ¢ÒáÅÐ 4 ÊÒ¢ÒÂ‹ÍÂ 
¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È ¾ÃŒÍÁÃÍ§ÃÑº
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂ¼ÅÔµÀÑ³±�·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ 
¤ØŒÁ¤ÃÍ§·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
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การประกันภัยส�าหรับ 
“บุคคลและครอบครัว”

การประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคล)
ให้ความคุ้มครองในกรณีรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ 
ท�าให้เกิดความเสยีหายต่อตวัรถยนต์หรอืชีวิต ร่างกาย และทรพัย์สนิ 
ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถยนต์คันนัน้ ผูเ้อาประกันภยั
จะได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหายตามจ�านวนเงินท่ีได้ตกลง ท�าสญัญาไว้

การประกันภัยโรคมะเร็ง
ให้ความคุ้มครองโดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดตาม
จ�านวนเงินเอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีท่ีผู้เอา
ประกันภยัตรวจพบว่าเป็นโรคมะเรง็เป็นครัง้แรก หลกัจาก 90 วัน 
นบัจากวนัเร่ิมต้นความคุม้ครอง นอกจากนัน้ยังครอบคลมุค่าใช้จ่าย
ในการท�าเคมีบ�าบัดและรังสีรักษาด้วย

การประกันภัยที่อยู่อาศัย
ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ห้องชุด คอนโดมิเนียม 
อาคารชดุ ท้ังในส่วนของตวัอาคาร ทรัพย์สนิ เครือ่งใช้และอปุกรณ์
ไฟฟ้า ตลอดจนเงินสดที่เก็บรักษาในที่อยู่อาศัย จากภัยที่ให้ความ
คุ้มครองในหมวดประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ และภัยจาก
การโจรกรรม

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนเป็น
เหตุให้ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และผลของการบาดเจ็บ 
นั้นส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทฯจะเข้ามารับ 
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส�าหรับการรักษาพยาบาลนั้น หรือจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ต้องสูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

การประกันภัยการเดินทาง
ให้ความคุม้ครองส�าหรบัการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
โดยส�าหรับการเดินทางในประเทศนั้น บริษัทฯ ให้ความคุ้มครอง
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง จน
เป็นเหตใุห้ได้รบับาดเจบ็จนต้องเข้ารบัการรกัษาพยาบาล หรอืการ
บาดเจ็บนั้นเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสีย
ชีวิต และส�าหรบัประกันเดินทางต่างประเทศนัน้ บริษทัฯ ให้ความ
คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
รวมถึงให้ความคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดจนให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมถึงทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยด้วย
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การประกันภัยส�าหรับ 
“ธุรกิจ”

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม
การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทในชื่อเดียวกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป โดยผู้เอา
ประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ตามที่กฎหมายระบุไว้ การประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากความ
เสียหาย หรือการสูญหายของตัวรถ และรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม
เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและท�าให้เสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูก
ท�าร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)
การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และ
แรงระเบิด ของแก๊ส หรือภัยพิเศษอื่นที่ได้เลือกซื้อไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่
จะไม่เกินกว่าจ�านวนเงินเอาประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ เช่น อาคารส�านักงานหรือพาณิชย์ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม 
เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องจักร สต็อกสินค้า วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ฯลฯ จากอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
คุ้มครองเจ้าของธุรกิจต่อการสูญเสียก�าไรขั้นต้นอันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เมื่อเกิดความเสีย
หายต่อทรัพย์สินตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

การประกันภัยเครื่องจักรช�ารุด
เป็นรูปแบบทีใ่ห้ความคุ้มครองต่อเคร่ืองจกัรในสถานทีป่ระกอบการ หรือโรงงาน อนัเกิดจากภยั หรืออบัุติเหตุต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนอย่างไม่คาดคิด 
เช่น ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร การถูกกลั่นแกล้ง ท�าให้เครื่องจักรช�ารุดเสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยหม้อไอน�้า
เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) ของหม้อก�าเนิดไอน�้าและ ถังความดัน อุบัติเหตุ 
จากการระเบิด การยุบแฟบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การประกันภัยงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร
เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองงานที่ก�าลังก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่องจักรโรงงาน และโครงสร้างที่เป็นเหล็ก 
รวมทัง้ความเสยีหายอนัสบืเนือ่งมาจากการปฏบิติังานของผูร้บัเหมาทีก่�าลงัก่อสร้าง เช่น จากเครือ่งมอืเครือ่งจกัรท่ีใช้ นอกจากนียั้งคุม้ครอง
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยส�าหรับความรับผิดตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย เกี่ยว
กับการด�าเนินงานภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยตัวเรือ
การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญเสียกับตัวเรือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวเรือรวมถึง
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกและใช้ในการเดินทะเล
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ข้อมูลทั่วไป

ส�ำนักงำนใหญ่	 ตั้งอยู่เลขที่	 :	 898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	18	โซน	A	ถนนเพลินจิต
	 	 	 แขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
	 โทรศัพท์	 :	 +66-2657-2555
	 โทรสาร	 :	 +66-2657-2500
	 อีเมล์	 :	 info@sagi.co.th
	 เว็บไซต์	 :	 www.sagi.co.th

กำรจดทะเบียนและ	 จดทะเบียนเป็น	 :	 บริษัทมหาชนจ�ากัด
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น	 ทะเบียนเลขที่	 :	 0107554000259
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 รับประกันวินาศภัยทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	 :	 240,000,000	หุ้น	 	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท
	 รวมเป็นเงิน	 :	 2,400,000,000.00	บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว	 หุ้นสามัญ	 :	 180,000,000	หุ้น	 	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท
	 รวมเป็นเงิน	 :	 1,800,000,000.00	บาท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ล�ำดับ คณะกรรมกำรบริษัท ต�ำแหน่ง
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. นายวิโรจน	์เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ - - - -

2. นายไบรอัน	เจมส์	สมิธ กรรมการ - - - -

3. นายสรสิทธิ	์สุนทรเกศ กรรมการ - - - -

4. นายสุวัฒน	์หลายเจริญทรัพย์ กรรมการ - - - -

5. นายวิชิต	กรวิทยาคุณ กรรมการ - - - -

6. นายสุวัฒน	์สุขสงเคราะห์ กรรมการ - - - -

7. นายชูศักดิ	์สาลี กรรมการ 4 0.0000022 4 0.0000022

8. นายทิวากร	กาญจนกิจ กรรมการ 1 0.0000000 - -
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมธุรกิจใน
ระดบัเดยีวกัน โดยผ่านการพจิารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 คณะกรรมการได้รบัค่าตอบแทน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,258,975.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินบ�าเหน็จกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละสิบขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 มีนาคม 
2560

ล�าดับ รายชื่อ ค่าตอบแทน ค่าบ�าเหน็จกรรมการ รวม

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ 480,000.00 491,228.00 971,228.00

2. นายสุรชัย พฤกษ์บ�ารุง 57,000.00 119,837.25 176,837.25

3. นายเมธา สุวรรณสาร 57,000.00 114,166.00 171,166.00

4. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 171,000.00 359,511.75 530,511.75

5. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ 171,000.00 342,498.00 513,498.00

6. นายวิชิต กรวิทยาคุณ 228,000.00 456,664.00 684,664.00

7. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ 210,000.00 396,327.00 606,327.00

8. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ 210,000.00 396,327.00 606,327.00

9. นายชูศักดิ์ สาลี 180,000.00 346,539.00 526,539.00

10. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม 52,500.00 71,094.25 123,594.25

11. นายทิวากร กาญจนกิจ 135,000.00 213,282.75 348,282.75

                   รวม 1,951,500.00 3,307,475.00 5,258,975.00

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล 179,999,979 99.99
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ท�ำเนียบสำขำ

■ สาขาเชียงใหม่
158/9 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปำง ต�ำบลป่ำตัน 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5321-0405-8
โทรสาร : 0-5321-0409

■ สาขานครสวรรค์
21/77 หมูที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต�ำบลวัด
ไทร อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5622-5837-9
โทรสาร : 0-5622-5840

■ สาขาพิษณุโลก
459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภำพ 
ต�ำบลสมอแข อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5522-4161 
  0-5522-3758
โทรสาร : 0-5522-4169

■ สาขาย่อย เชียงราย
250/8 หมู่ที่ 16 ถนนรำชโยธำ ต�ำบลรอบเวียง 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000
โทรศัพท์ : 0-5375-8661-3
โทรสาร : 0-5375-8664

■ สาขาย่อย สระบุรี
96/18 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลปำกเพรียว 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-2134-5
โทรสาร : 0-3621-2136

■ สาขาระยอง
9/7 ถนนบำงนำ-ตรำด ต�ำบลเชิงเนิน 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-4923 
  0-3861-4465
โทรสาร : 0-3862-0659

■ สาขาชลบุรี
208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยำสัจจำ ต�ำบลเสม็ด 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3871-5877-8
โทรสาร: : 0-3871-5879

■ สาขานครปฐม
94 ถนนรำชมรรคำ ต�ำบลสนำมจันทร์ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3428-0119-21
โทรสาร : 0-3428-0122

■ สาขาพัทยา
3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ
ต�ำบลนำเกลือ อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3848-8379-80
โทรสาร : 0-3848-8381

■ สาขาย่อย หัวหิน
15/118 ซอยหมู่บำ้นบ่อฝ้ำย ถนนเพชรเกษม 
ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77110
โทรศัพท์ : 0-3254-7707-8
โทรสาร : 0-3254-7709
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■ สาขาขอนแก่น
769-769/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต�าบลศิลา 
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4346-5580-1 
  0-4346-5591
โทรสาร : 0-4346-5592

■ สาขาอุบลราชธานี
97/6 หมู่ที่ 3 ถนนอุบลราชธานี ต�าบลขามใหญ ่
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4531-2383-4 
  0-4531-2386
โทรสาร : 0-4531-2385

■ สาขานครราชสีมา
901/4-5 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-3540-2
โทรสาร : 0-4426-3543

■ สาขาย่อย สุรินทร์
102 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร ์
ต�ำบลนอกเมือง อ�ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4453-1673-4
โทรสาร : 0-4453-1711

■ สาขาอุดรธานี
844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด) ต�าบลหมากแข้ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-2280-1
โทรสาร : 0-4234-2782

■ สาขาหาดใหญ่
70,72 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ต�าบลหาดใหญ่
อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
โทรศัพท์ : 0-7442-8746-9
โทรสาร : 0-7442-8750

■ สาขาสุราษฎร์ธานี
141/122-123 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถ ี
ต�ำบลบำงกุ้ง อ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000
โทรศัพท์ : 0-7720-4018-20
โทรสาร : 0-7720-4021

■ สาขาภูเก็ต
9/187-188 ถนนศักดิเดช ต�าบลตลาดเหนือ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-6000 
  0-7622-4999 
  0-7621-5230
โทรสาร : 0-7621-9383
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โครงสร้างบริษัท

สายงานธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

ศูนย์ฝึกอบรม

ฝ่ายตัวแทน

ฝ่ายนายหน้านิติบุคคล

ฝ่ายการตลาดขายตรง

ฝ่ายการตลาดขายตรง 
ทางเลือก

ฝ่ายสถาบันการเงิน
(BAY, NTL)

ฝ่ายสถาบันการเงิน
(AYCAL, CIMB, Other FI)

คณะผู้บริหาร
พิจารณาการลงทุน

ฝ่ายด�าเนินงาน - กรุงเทพ

ฝ่ายด�าเนินงานกิจการสาขา

สายงานจัดจ�าหน่ายจัดจ�ำหนำ่ย
ตำมช่องทำงกำรขำย

จัดจ�ำหนำ่ย
ตำมภูมิภำค

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสนับสนุนการขาย
ผ่านช่องทางสถาบันการเงิน

ฝ่ายรับประกันภัยต่อ

ฝ่ายบริการกรมธรรม์ 
และพิจารณารับประกันภัย

ฝ่ายสินไหม

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเล 
และขนส่ง

ฝ่ายรับประกันอัคคีภัย

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อ�านวยการ

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายการตลาด และ
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี การเงินและ 
การลงทุน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน

สายงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการก�ากับ
การปฏิบัติงาน



นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้อ�านวยการ

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการก�ากับการปฎิบัติงาน



นายไบรอัน เจมส สมิธ
กรรมการ

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายสุวัฒน สุขสงเคราะห
กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายชูศักดิ์ สาลี
กรรมการ

นายทิวากร กาญจนกิจ
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูอํานวยการ

สายงานธุรกิจประกันภัย



นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
ประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้อ�านวยการ

นายทิวากร กาญจนกิจ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ

สายงานธุรกิจประกันภัย

นางสาวมัทนา ไวทยะโกมล
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายอิศรา ชูวิศิษฐ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง 
และรับประกันภัยต่อ

นายศักดิ์รพี สังขพันธ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายด�าเนินงาน – กรุงเทพฯ

นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายด�าเนินงาน – กิจการสาขา

นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน



นางสาวจิรายุ บัวเผือก
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายสินไหมทั่วไป

นางสิริวรรณ หวังวิไล
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

นายสุภกิจ สุขพงษ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

นางภาพร ภิยโยดิลกชัย
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายรักชาติ สมิตินันทน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกฤษณา พูนศิริ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท
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เหตุการณ์ส�าคัญ

ตลอดระยะเวลาแห่งการด�าเนินธุรกิจ ของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) นอกเหนือจากความมุ่งมั่นสร้างหลัก
ประกันที่มั่นคงให้กับคนในสังคมไทยแล้ว อีกหนึ่งภารกิจส�าคัญที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญควบคู่กันเสมอมา คือ การพัฒนาองค์รวม ทั้งคน 
องค์กร และธุรกิจ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพองค์กร  
การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาคน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ร่วมฉลองครบรอบ 68 ปี
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท ศรีอยุธยา 
เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงาน ร่วมฉลองความส�าเร็จ ในโอกาสครบรอบ 68 ปีบริษัทฯ ณ ส�านักงานใหญ่ อาคาร
เพลินจิตทาวเวอร์

จัดประชุมพนักงาน พร้อมมอบนโยบาย ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ 
บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดจัดการประชุมพนักงาน ส�านักงานใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561 ขึ้น เพื่อ
พบปะพดูคุยกับพนกังานทกุระดบั พร้อมมอบนโยบายการท�างาน รวมทัง้ช้ีแจงทศิทางการด�าเนนิ
งานในอนาคต พร้อมมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ แก่พนักงานสินไหมทดแทน
รถยนต์ และทีมฝ่ายการตลาดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง
ประชุม อโนมา โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

จัดประชุมผู้บริหาร ร่วมก�าหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร
บรษิทัฯ จดัการประชมุ Manager Conference ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยร่วมกันวางแผนธุรกิจเชิงรุก 
ของบริษัทฯ การน�าเสนอแผนงาน การคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมก�าหนด
กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมาย ในอันท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันในปี 2562 
โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งจากส�านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการ
ประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ เรสซิเด้นส์

มอบสินไหมทดแทน เหตุเพลิงไหม้ตลาดโรงเกลือ
บริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรลั ประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัย จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดโกลเด้นเกต ทางทิศใต้ของตลาดโรงเกลือ ย่าน
การค้าไทย-กัมพูชา อ�าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว
ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอคัคีภยั เป็นกรมธรรม์ทีใ่ห้ความคุม้ครองทรพัย์สนิทีร่ะบไุว้ในกรมธรรม์ที่
ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สท่ีใช้ส�าหรับท�าแสงสว่าง 
หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ร่วมแสดงความยินดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดที่ท�าการสาขาแห่งใหม่
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีท่ีธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยาเปิดที่ท�าการสาขาแห่งใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สระบุรี ถนนมิตรภาพ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ส�าหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในการให้
บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการจ�าหน่ายของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยามาอย่างยาวนาน
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กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการในสองลักษณะหลักๆ คือ
1. ด�าเนนิการไปในกระบวนการท�างาน ในธรุกิจประจ�าของบริษทัฯ (CSR in Process) โดยการปฏบัิตต่ิอผูถื้อหุ้น ลกูค้า คูค้่า และพนกังาน
อย่างสมดุลและเป็นธรรม โดยพัฒนากระบวนการท�างานที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ด�าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
ในปี 2561 ได้ด�าเนินกิจการอย่างรอบด้าน ดังนี้

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี
“โครงการ ประกันภัยด้วยใจ... ให้นเรนทร” เป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่บริษัทฯ ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยตระหนักถึงความเสียสละ 
ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ที่บรรเทา
ทกุข์ผูไ้ด้รบัความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลอืผูท้ีเ่จบ็ป่วยฉกุเฉนิให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทนั
ท่วงที ด้วยความรวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ และสามารถล�าเลียงผู้ป่วยส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะ
สม อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการท�างานเพื่อสังคมต่อไปอีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ให้น�าถุงผ้า มารับยาทุกครั้ง
เพื่อเป็นการลดขยะ ลดโลกร้อน และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มอบถุงผ้า แก่โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ตามโครงการ “รณรงค์ให้น�าถุงผ้า มารับยาทุกครั้ง” เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้มารับบรกิาร
ได้ใช้รบัยาแทนถุงพลาสตกิ ณ อาคารศนูย์การแพทย์มะเรง็วิทยาจฬุาภรณ์ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

ด้านเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย
ด้วยตระหนักถึงภารกิจของมูลนิธิคนพิการไทย ในการส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสมาคม
คนพิการแห่งประเทศไทย และองค์กรสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทฯ จึงร่วมมอบเงินเพื่อสนับสนุน
ภารกิจในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ ภายในกิจกรรม “เวอร์ชวลรัน” เปิดตัววิ่งพร้อมกัน ตามโครงการ 
“อลิอันซ์ อยุธยา เวิร์ลรัน ไทยแลนด์ ซีรี่ส์ 2018” เปลี่ยนระยะทางเป็นเงินบริจาค ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมไทยอีกด้วย

ด้านการศึกษา
โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 15
พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี

ด้านกีฬา
สนับสนุน "ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 2018"
เพื่อมอบความคุ้มครองแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี 
แชมเปี้ยนคัพ บริษัทฯ จึงมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกันภัยรวม 20 ล้านบาท 
ด้วยเลง็หน็ถงึความส�าคัญในการส่งเสรมิกีฬาในระดับเยาวชน อกีทัง้เพือ่ให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ ตระหนักรู้ในกฎ กติกา มารยาทและความมีน�้าใจในการแข่งขันกีฬา
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ประเภทธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจประกันภัย
จากปี 2561 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภททั้งสิ้น 233,090,066 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต
ร้อยละ 6.60 จากปี 2560 ประกอบด้วยเบ้ียประกันภยัรบัโดยตรงจากการประกันอคัคีภยั 10,164,621 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
1.01 การประกันภยัทางทะเลและขนส่ง 5,521,972 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.88 การประกันภยัเบ็ดเตลด็ 80,469,819 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.43 และการรับประกันภัยรถยนต์ 136,933,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.73
(ข้อมูลจากส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย)

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เสริมสร้างคณุภาพบคุลากร โดยการพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการท�างาน ท�าให้มปีระสทิธภิาพในการตอบสนอง 
รวมไปถึงการให้บริการที่แม่นย�าและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. พฒันากระบวนการท�างานเพือ่ให้การบรกิารมคุีณภาพและรวดเรว็ สามารถส่งมอบบริการสนองความต้องการของลกูค้าได้ตามก�าหนดเวลา
3. พฒันาด้านเทคโนโลยีและระบบงานอย่างไม่หยุดย้ัง เริม่ตัง้แต่การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพฒันาการท�างานของบุคลากร เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการท�างานให้สูงขึ้น ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง มีการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ให้
มปีระสทิธภิาพสงูข้ึน เพือ่รองรบักับงานด้านการรบัประกันภยัทีข่ยายตวัเพิม่มากข้ึน และเพือ่รองรบัความรวดเร็วในการให้บรกิารทัง้
ด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าผู้ท�าประกันภัย

4. มุ่งเน้นการหาแหล่งงานใหม่กับตัวแทน นายหน้าและสถาบันการเงิน
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
6. ช่องทางธุรกิจด้านออนไลน์ มีการพัฒนาและเตบิโตมากขึน้ ท�าให้โอกาสในการขยายงานประกนัภัยเป็นไปได้ด้วยเช่นกนั ทางบริษัทฯ 

จึงมีแนวทางร่วมท�างานกับธุรกิจที่ใช้การขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)20

สภาพโดยรวมของธุรกิจ 
การตลาด และภาวะการ
แข่งขัน

ประเภทการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

ปี 2561 ปี 2560 % เพิ่ม (ลด)

อัคคีภัย 10,164,621 10,062,706 1.01

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,521,972 5,166,372 6.88

ภัยเบ็ดเตล็ด 80,469,819 76,324,483 5.43

ภัยรถยนต์ 136,933,654 127,104,387 7.73

รวม 233,090,066 218,657,948 6.60

(หน่วย : พันบาท)



กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ ประกันภัยลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัว และ ประกันภัยลูกค้าภาคธุรกิจ

ประกันภัยลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัว
ในกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล บริษัทฯ เน้นไปยังกลุ่มท่ีเข้าใจถึงความส�าคัญในการท�าประกันภัยเป็นหลัก กลุ่มนี้จะมีประสบการณ์ในการท�า
ประกันภัยมาก่อน และเริ่มให้ความส�าคัญกับการท�าประกันภัยให้กับตนเองและบุคคลในครอบครัว เช่น บ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์ ประกัน
ภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นต้น ส่วนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจเช่าซื้อ จะท�าประกัน
ภัยทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ประกันภัยลูกค้าภาคธุรกิจ
ส�าหรบักลุม่ลกูค้าภาคธรุกิจ บริษทัฯ สามารถตอบสนองความต้องการโดยเข้าถึงการประเมนิความเสีย่งของธรุกิจนัน้เพือ่จดัสรรประกันภยั
ที่เหมาะสมให้ได้ เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่ธุรกิจจะท�าประกันภัย เช่น 
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ประกันภัย
เครื่องจักรเสียหาย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจระดับกลาง และ ระดับ SME

หมายเหตุ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 30%ของรายได้รวม

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2. ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. ขายโดยตรง

สัดส่วนการจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
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2561 2560 2559

ขายผ่านตัวแทน นายหน้า 36.57% 40.74% 39.80%

ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 56.14% 50.59% 53.63%

ขายโดยตรง 7.29% 8.67% 6.56%



หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า มีดังนี้
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทน นายหน้าของบริษัทฯ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 ก�าหนดไว้ (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป) โดย
สามารถผ่านการสอบความรู้เก่ียวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนก�าหนดโดยย่ืนค�าขอรับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสถิติของฝ่ายวเิคราะห์ธรุกิจและสถิติ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั ส�าหรับปี 2561 บรษิทัฯ 
มีส่วนแบ่งการตลาด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 60 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกัน
วินาศภัยไทยจ�านวน 54 บริษัท สาขาบริษัทต่างประเทศ 5 บริษัท และกลุ่มบริษัทรับประกันภัยต่ออีก 1 บริษัท

บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันจากการท่ีเป็นบริษัทประกันภัยท่ีมีฐานะการเงินมั่นคง มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่า 
1,000% ด�าเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงานด้านประกันภัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) บริษัทใน
กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ และธนาคารได้เกื้อกูลกันในการท�าธุรกิจตลอด
มา ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มส่วน
แบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยส�าหรับอัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด ภัยทางทะเลและขนส่ง และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา ลูกค้าที่ท�าประกันภัยเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อคุณภาพของการให้บริการควบคู่กับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย
มากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาในต่างจังหวัดจ�านวน 14 สาขา 
และอีก 4 สาขาย่อยเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ โดย
การด�าเนินงานของสาขาทั้งหมดจะเป็นระบบ ON-LINE เชื่อมโยงกับส�านักงานใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการของ
สาขาทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
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ประเภทการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ของบริษัท

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
รวมทั้งหมด 60 บริษัท

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(%)

อันดับที่

อัคคีภัย 640,915 10,164,621 6.31 6

ภัยทางทะเลและขนส่ง 310,256 5,521,972 5.62 6

ภัยเบ็ดเตล็ด 1,082,002 80,469,819 1.34 21

ภัยรถยนต์ 1,358,091 136,933,654 0.99 24

รวม 3,391,264 233,090,066 1.45 19

(หน่วย : พันบาท)



การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ คือรายได้จากการรับประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ จะน�าเงินรายได้ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ จะต้องน�าไปบริหารด�าเนินงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

การให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม ดังนี้

การให้กู้ยืมและการบริหารความเสีย่งจากการให้กู้ยืมของบริษทัฯ จะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณชิย์เรือ่งการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้ก�าหนดประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขการให้กู้ยืมไว้

ความสามารถในการด�ารงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
นโยบายในการด�ารงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน : อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทของการประกันภัยที่บริษัทฯ ต้ังไว้คือ 
ประมาณร้อยละ 50

สภาพคล่อง
นโยบายในการบรหิารสภาพคล่อง : บรษิทัฯ มกีารบรหิารกระแสเงินสดในการด�าเนนิงานในแต่ละวนัโดยจะคงเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร
ระยะสัน้ไว้ในจ�านวนทีเ่พยีงพอกับค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานในแต่ละวัน เพือ่ให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

(4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ
ในส่วนของบริษัทฯ ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท
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บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญและด�าเนินการให้มีระบบการควบคุม
ภายในอย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยให้ความส�าคญักับระบบการควบคุมภายใน ทัง้การควบคุมทางการเงิน การด�าเนนิงาน กระบวนการ
ทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการ 
ทจุรติคอร์รัปช่ัน ซ่ึงมคีวามเหมาะสมกับความเสีย่งของบรษิทัในการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว เพือ่ท�าให้เกิดความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า 
การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนนโยบายต่างๆ ของ
บริษทั การรบัเงินและการจ่ายเงินได้รบัอนมุติัอย่างถูกต้องตามอ�านาจด�าเนนิการทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้ การแบ่งแยกหน้าทีง่านภายในบรษิทัฯ 
มคีวามเหมาะสม ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูรั้บผดิชอบสงูสดุของระบบการควบคุมภายใน จะท�าการประเมนิระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปีปีละ 1 ครั้ง และมีการเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจ�าปี เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง  
3 ท่านเข้าประชมุด้วยครบถ้วน คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ จากการพจิารณาองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การสอบถามข้อมูลจากกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของ 
บริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียง
พอและเหมาะสม สามารถท�าให้การปฏบัิตงิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รายงานทางการเงินมคีวามเช่ือถือได้และทันเวลา สามารถ
น�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม (ethics) มีการพัฒนาการด�าเนินการด้านการควบคุมภายใน ฝ่าย
บริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ และมคีวามมุง่มัน่ในการจงูใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวาม
รูค้วามสามารถ ตลอดจนมกีารก�าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ดังต่อไปนี้
• มีการด�าเนินธุรกิจที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และมีจริยธรรม มีการก�าหนดเป้าหมายในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดย

ยึดหลกัการด�าเนนิงานภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการปฏบิตังิาน และยึดหลกัธรรมาภบิาลอย่างเคร่งครดั
• มกีารจดัท�างบประมาณประจ�าปี ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบจากผูบ้ริหารและได้รบัการอนมุติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ นอกจากนีใ้นการก�าหนดนโยบายและแผนการปฏบัิติงาน บรษิทัได้ค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายตามหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์และความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว

• มีโครงสร้างการจัดองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามแผนผังองค์กร
• มกีารจดัท�าระเบยีบปฏบัิตแิละคูม่อืการปฏบัิตงิานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมกีารเผยแพร่ระเบียบปฏบัิตต่ิางๆ 

ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
• ระเบยีบปฏิบัติของบริษัทมีข้อก�าหนดเกีย่วกบัจริยธรรม ในคู่มือแนวทางการปฏิบัตทิางด้านจริยธรรมและการปฏิบตังิาน และข้อ

ก�าหนดห้ามพนกังานปฏบัิติตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทั รวมท้ังบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน 
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าว 
ตลอดจนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท
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2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมกีารระบุและวิเคราะห์ความเสีย่งทกุประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลวัุตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลมุทัว่ทัง้
องค์กร นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดย
ด�าเนินการดังต่อไปนี้

• บรษิทัฯ มกีารจดัให้มคีณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพือ่รบัผดิชอบงานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยบริษทัฯ มนีโยบาย
และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมไปถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน ความ
เสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อย
ทีส่ดุ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัฯ มกีารพจิารณาทบทวนความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและประสทิธผิลของการ
จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามที่จ�าเป็น

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และเพื่อป้องกันการประพฤติตนอันไม่สมควร บริษัทฯ 
ได้จัดท�าคู่มือการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Guidelines) และนโยบายการแจ้งข้อมูลที่อาจเป็นช่องเปิดของความ
เสีย่งจากการทจุริตหรอืการปฏบัิตไิม่ชอบต่างๆ (Whistle Blower Policy) และมกีารเผยแพร่ผ่านเครอืข่ายเช่ือมโยงของบรษิทัฯ 
เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ีต�่าสุดและยอมรับได้ โดยมีการ
พัฒนาการควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และจัดให้มีมาตรการควบคุมผ่านทาง
นโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�าหนดไว้นั้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยด�าเนินการดังต่อไปนี้

• มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
• มีการแบ่งแยกหน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน

เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
• มีการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การท�าธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ถูกต้อง
• มีมาตรการที่จะติดตามให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีมาตรการในการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิด

การกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
• มีการก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการ

สอบทานการปฏบัิติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันดังกล่าว อกีทัง้มกีารสือ่สารข้อมลูด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561 25



4. ระบบสารเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีรายงานตามก�าหนดเวลาและมีข้อมูลที่เก่ียวข้องในเชิงวิเคราะห์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ�าเป็น
ต่อการสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถด�าเนนิไปได้ตามทีว่างไว้ ตลอดจนจดัให้มกีารสือ่สารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็
ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

• มีการจัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึง หนังสือนัดประชุมหรือ
เอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุข้อมลูทีจ่�าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชมุ รายงานการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทมีรายละเอียดตามควรที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

• มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

• มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการสอบทานระบบ
สารสนเทศของบริษัทด้วย

• มีการจัดให้มีข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถน�ามาประกอบ
การพิจารณาสั่งการและปฏิบัติการ และมีการน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูก
ต้องและเหมาะสมกับการใช้พิจารณา มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความสะดวกในการเข้าถึงส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีอ�านาจเกี่ยวข้อง

• มีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศในเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองในกรณีที่ไม่สามารถใช้
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในส�านักงานใหญ่ได้

• มีการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายใน และระบบการสื่อสารภายนอก เพื่อให้บุคลากรในบริษัทได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ส�าหรับการบริหาร หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนอย่างครบถ้วนเรียบร้อย

5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ท�าการ
สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

• ฝ่ายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ก�าหนดไว้ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณา ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนด ฝ่ายบริหารก็จะรีบหาสาเหตุและด�าเนิน
การแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดย
พลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่น หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต คอร์รัปชั่น มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมี
การกระท�าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

• มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การปฏบิตัติามข้อก�าหนด กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนกระบวนการทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันและสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• มีการจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Committee) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลัก
การด�าเนินงานภายใต้กฎหมาย หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และตามกฎเกณฑ์ที่ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ระบุไว้

• มีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม�่าเสมอ 
ซ่ึงครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏบัิติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปช่ัน โดยผูต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญ จะมกีารรายงานต่อคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร
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การจัดโครงสร้าง 
องค์กร การบริหารและ 

การพัฒนาบุคลากร

เพือ่ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ และแผนธรุกิจของบรษิทัฯ ในปี 2561 
ที่จะขยายการเติบโต และแผนที่จะควบรวมกับบริษัท อลิอันซ์
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
การจดัแบ่งงาน กระบวนการท�างาน การบรหิารและจดัอตัราก�าลงัคน 
รวมทัง้จดัท�าแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ให้มคีวาม
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีการควบรวม

การจัดโครงสร้างองค์กร
บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบองค์กรแบบ flat organization มีการมอบ
อ�านาจ (empower) และการตัดสินใจให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ
เบ็ดเสร็จ เพื่อความมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงการตรวจสอบและ
คานอ�านาจ (Check and Balance)

การบริหารอัตราก�าลังคน
บริษัทฯ ได้จัดอัตราก�าลังคนลงในแต่ละฝ่าย ตามคุณสมบัติและ
ความสามารถในจ�านวนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ (Lean) และ
พจิารณาเพิม่และทดแทนอตัราก�าลงัเท่าทีม่คีวามจ�าเป็นในต�าแหน่ง
งานส�าคญั หรอืในต�าแหน่งงานทีต้่องการคุณสมบัตเิฉพาะด้านท่ียัง
ขาดแคลน และใช้การจ้างแรงงานภายนอก (outsourcing) ในงาน
ปฏบัิตกิาร รวมท้ังการจ้างแบบช่ัวคราวในงานทีม่ปีรมิาณมากเฉพาะ

ช่วงเวลา ท้ังนีเ้พือ่ไม่ให้เกิดการซ�า้ซ้อนและอตัราก�าลงัส่วนเกนิภาย
หลังการควบรวมกิจการ โดยจ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 398 คน

การพัฒนาบุคลากร
“คน” คือปัจจัยส�ำคัญแห่งควำมส�ำเร็จ
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการบรหิารและพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ 
มาอย่างต่อเนื่อง ความส�าเร็จในการด�าเนินการตามเป้าหมายของ 
บรษิทัฯ มผีลมาจากบุคลากรของบรษิทัทกุระดับทีไ่ด้ทุ่มเท รบัผดิชอบ 
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้แสดงบทบาทส�าคัญ
ในการให้ค�าปรึกษา สนบัสนนุ อ�านวยความสะดวก (facilitate) และ 
มีส่วนร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานได้มี 
โอกาสพัฒนาความรู้ และทักษะใหม่ๆ มีขวัญก�าลังใจในการท�างาน 
สามารถด�าเนนิงานได้บรรลผุลตามเป้าหมาย รวมท้ังมคีวามรักความ
ผูกพันกับบริษัทฯ พร้อมที่จะช่วยกันสร้างความส�าเร็จให้บริษัทฯ มี
ความก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน

พนักงำนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม
บรษิทัฯ ตระหนงัถึงการปฏบัิติต่อผูถื้อหุ้น ลกูค้า คูค้่า และพนกังาน
อย่างสมดุลและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งยังสร้างเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
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สงัคม ในการปฏบัิตตินเป็นพลเมอืงทีดี่ ปฏบัิตติามกฎหมาย มคีวาม
ประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ จริยธรรมที่ดีงามทั้งใน
ส่วนตนแต่ละบุคคล การปฏิบัติต่อผู้อื่น และการปฏิบัติต่อองค์กร 
และสังคมโดยส่วนรวม

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2559-2561)
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2559-2561) 
เพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับช้ันตามการเติบโตในเส้นทางอาชีพ 
ตามทักษะความสามารถ (Competency) ที่จ�าเป็น ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ และรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) อันเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ให้บรรลุ
ผล และได้มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ส�าหรับปี 2561 และ
แผนปี 2562 ให้มีจุดเน้นและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยเร็วและมาก
ยิ่งขึ้น (Quick Win) โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนา ทักษะใหม่ๆ 
อย่างเข้มข้น 1) เพือ่ให้สามารถสร้างผลการปฏบัิติงานท่ีเติบโตบรรลุ
เป้าหมายทีน่่าท้าทาย และ 2) เพือ่ให้พนกังานได้แสดงออกซ่ึงความ
สามารถอย่างเต็มศกัยภาพ ทัง้นีเ้พือ่รองรบัการท�างานใหม่ๆ ทีส่ร้าง
คุณค่าที่มีการปรับเปลี่ยนไปภายหลังจากการควบรวมกิจการ

การด�าเนนิการฝึกอบรมพฒันาผ่านกิจกรรมส�าคญัๆ ดงัน้ี
การพฒันาพนกังานให้มคีวามรอบรู ้เชีย่วชาญในธรุกจิงานประกนัภยั
โดยการให้พนักงานได้เรียนรู้ มีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
งานจริง (On the job Training) การท�างานที่มีพี่เลี้ยง (Mentor) 
ประกบให้ค�าแนะน�าและสอนงาน การจัดฝึกอบรมภายใน (In-
house Training) เรื่องที่มีความจ�าเป็นให้กับพนักงานจ�านวนมาก 
โดยเชิญวิทยากรภายนอก หรือผู้บริหารภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความ
รู้และประสบการณ์ รวมทั้งการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ (External Courses) ที่จัดโดยสถาบันภายนอก

การพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ขยาย
มุมมองและมีทัศนคติที่เปิดกว้าง (Growth Mindset) เพื่อให้
สามารถพฒันาและยกระดบัขดีความสามารถของตนเองได้อย่างไม่มี
ข้อจ�ากัด ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างผลการ
ปฏิบัติให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ตามเป้าหมาย

บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ท�าความเข้าใจ เพื่อ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ส�าคัญของบริษัท และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่เป็นเป็นปัจจุบัน
เพือ่ป้องกันความเสีย่งด้านกฎหมายและจรยิธรรม ผ่านการท�าแบบ
ทดสอบออนไลน์ ได้แก่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption) การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทาง
การปฏบิตัทิางด้านจรยิธรรม และการปฏบัิติงาน (Code of Ethics 
and Conduct) ของบริษัทฯ การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�างาน การประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) 

การจัดท�าคู่มือความปลอดภัยฯ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ ในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ รวมจ�านวน 255 คน ได้
รับการฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ เป็นการอบรมภายใน 
จ�านวน 14 หลักสูตร และเป็นการอบรมหลักสูตรภายนอก จ�านวน 
67 หลักสูตร

การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ 
ระยะเวลาท�างานกับบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก่อตั้งมาครบ 68 ปี ในปี 2561 ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ 
มคีวามผกูพนักับบริษทัฯ จากการท�างานมาเป็นระยะเวลานาน โดย
มีอายุงานเฉลี่ย 13 ปี

กิจกรรมพนักงาน
พนักงานได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ การร่วมในงานเลีย้งตามประเพณ ีเทศกาล หรอืวาระทีส่�าคัญ 
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ การเลี้ยงขอบคุณ 
อ�าลาพนักงานครบเกษียณอายุ เป็นต้น

การสื่อสารภายใน
บริษัทฯ มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสกับพนักงาน โดยมี
ช่องทางการสือ่สารภายในผ่านระบบ intranet และ Social Media 
ภายในบริษัทฯ เช่น Line Group, Yammer, Skype, Salesforce 
เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ให้
สาระความรู ้ส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดผ่ีานกิจกรรมต่างๆ ทีพ่นกังาน
สามารถเลอืกเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสมคัรใจ รวมท้ังเป็นช่อง
ทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และสื่อสารกลับกับบริษัทฯ ได้
ตลอดเวลา บรษิทัฯ มกีารจดัสมัมนาประจ�าปีแบบพกัแรม (Outing) 
เพื่อสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ และความผูกพันเป็นหนึ่งเดียว และ
จัดประชุมพนักงานทั้งหมดในลักษณะ Townhall Meeting เพื่อ
ช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่
ส�าคัญในปี 2561 ได้แก่เรื่องการควบรวมบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัด
ประชุมใหญ่ระดับผู้บริหาร (Manager Conference) เพื่อก�าหนด
นโยบาย แผนการด�าเนินธรุกิจ แลกเปลีย่นความคดิเห็น และสร้าง
พลงัทมีทีแ่ข็งแกร่งร่วมกัน

การมส่ีวนร่วมและให้ความเหน็ในการจดัการ การด�าเนนิการต่างๆ
บริษทัฯ จดัให้มคีณะกรรมการย่อยเพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการ
จัดการเรื่องภายในบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานและบริษัทฯ โดยรวม อาทิ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการก�ากับการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถาน
ประกอบกิจการ (คปอ.) และคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
รวมทัง้การให้พนกังานส่งตวัแทนเข้าร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ ของ 
บริษทัฯ ทีเ่ก่ียวข้องกับพนกังาน และการจดัหาสวัสดิการต่างๆ ด้วย
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รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค�าตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊÁÒªÔ¡«Öè§äÁ‹ä´Œà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¨íÒ¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹ ¤×Í 
¹ÒÂÊØÇÑ²¹� ËÅÒÂà¨ÃÔÞ·ÃÑ¾Â� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ ¹ÒÂÊØÇÑ²¹� ÊØ¢Ê§à¤ÃÒÐË� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ áÅÐ¹ÒÂäºÃÍÑ¹ à¨ÁÊ� ÊÁÔ¸ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ ä´Œ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕèµÒÁ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï 
ã¹»‚ 2561 ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 6 ¤ÃÑé§ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃáÅÐ
¼ÙŒºÃÔËÒÃà¾×èÍà»š¹¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Òã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ «Öè§ä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ·ÃÒºÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ ·Ñé§¹Õé
ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ·Õèä´Œ»¯ÔºÑµÔã¹»‚ 2561 ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

การสรรหา
• ¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè¤ÃºÇÒÃÐáÅŒÇáÅÐä Œ́ÃÑºàÅ×Í¡à¢ŒÒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÍÕ¡ÇÒÃÐË¹Öè§à»š¹ä»µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ

ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹¨íÒ¡Ñ´ ¾.È. 2535 áÅÐµÒÁ¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
• ÊÃÃËÒºØ¤¤Å·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔàËÁÒÐÊÁ·´á·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ·ÕèÅÒÍÍ¡

การกําหนดคาตอบแทน
• ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¡ÒÃ»ÃÑº¢Öé¹à§Ô¹à ×́Í¹áÅÐâº¹ÑÊµÒÁ¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï à¾×èÍãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§

¡Ñº¤‹ÒµÍºá·¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
• ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï àÃ×èÍ§à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
• ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï àÃ×èÍ§¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
• ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹ áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï à¾×èÍ¹íÒàÊ¹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà¾ÔèÁàµÔÁã¹¹âÂºÒÂµ‹Ò§ æ ́ Ñ§µ‹Íä»¹Õé
• ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÑÞÞÒ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¡ÑººÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

ã¹»‚ 2561 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹ä´Œ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕèµÒÁ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ ÃÍº¤Íº àµçÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐà»š¹ÍÔÊÃÐà¾×èÍ
»ÃÐâÂª¹�â´ÂÃÇÁµ‹ÍºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ

นายสุวัฒน หลายเจริญทรัพย
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹



คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซ่ึงได้ระบไุว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดแูล ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการ
อิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ โดยมี นางภาพร ภิยโยดิลกชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�าปี โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่า งบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือ
ได้ รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล เช่น 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจของบรษิทั 
โดยการพจิารณารายงานผลการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทั และประชมุหารือแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นร่วม
กับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท ในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาผลการสอบทานการควบคุมภายในทางด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สอบบัญชี และสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมกับผูส้อบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุม เพือ่ปรกึษาหารอืกับผูส้อบบัญชีในประเด็นทีผู่ส้อบ
บัญชีประสงค์จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบเก่ียวกับการปฏบิตังิานสอบบัญชี ความเป็นอสิระในการปฏบัิติหน้าที ่ตลอดจน
รับทราบและหารือเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีและประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ ระหว่างการสอบ
ทานและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ยังไม่ปรากฏการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปัญหาส�าคัญในการควบคุมภายใน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามเงื่อนไขการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
พิจารณาแผนการตรวจสอบ อัตราก�าลัง เพื่อให้มีความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงานและพิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วย
งานต่างๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและพัฒนาหน้าที่งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่
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รายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁË¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº·Õèä Œ́¡íÒË¹´äÇŒã¹¡®ºÑµÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÁÕÍÔÊÃÐ 
ÃÍº¤Íº áÅÐâ»Ã‹§ãÊ ÍÑ¹ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õè́ Õä Œ́ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Åâ´ÂäÁ‹ÁÕ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ́ ã¹¡ÒÃä Œ́ÃÑº¢ŒÍÁÙÅáÅÐä Œ́ÃÑº
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡ºÃÔÉÑ·à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ

กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น
¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹ ÊÍº·Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ
·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹ ÊÍº·Ò¹ÁÒµÃ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ µÅÍ´¨¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹ â´Â¡ÒÃä´ŒÃÑºÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ ËÃ×ÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ËÃ×ÍÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡µ‹ÍÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Í
µŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

·Ñé§¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ŒÁÕ¡ÒÃÊÍº·Ò¹áºº»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÁÒµÃ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹ à¾×èÍ¹íÒÊ‹§ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁ
Ê¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (Thai Institute of Directors ËÃ×Í IOD) ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¹ÇÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹
ä·Âã¹¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø̈ ÃÔµ áÅÐà¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Òã¹¡ÒÃµ‹ÍÍÒÂØ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ãËŒà»š¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§á¹ÇÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹ä·Â
ã¹¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
.
การบริหารความเสี่ยง
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ŒãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ â´Â»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
¢Í§ºÃÔÉÑ· «Öè§½†ÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¹ÕéÁÕË¹ŒÒ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ã¹»ÃÐà´ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐª‹ÇÂãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ· ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ »ÃÐàÁÔ¹ áÅÐºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁ
àÊÕèÂ§¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·ÕèÂÍÁÃÑºä´Œ ÃÇÁ·Ñé§µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹Ð¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐ·º·Ç¹ÁÒµÃ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËŒàËÁÒÐ
ÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä Œ́ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§æ ·Ñé§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹¡ÅÂØ· �̧ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹µÅÒ´ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ µÅÍ´¨¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹à¤Ã´Ôµ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹Ò ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§«Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁã¹·Ø¡´ŒÒ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅŒÇ

การคัดเลือกผู�สอบบัญชี
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐàÊ¹Íµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙŒÊÍººÑÞªÕáÅÐ¤‹ÒÊÍººÑÞªÕ»ÃÐ¨íÒ»‚
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า  มคีวามเป็นอสิระจากบริษทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี
บัญชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผดิชอบด้านจรรยาบร
รณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ
กับงบการเงินหรอืกับความรู้ทีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่ง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบั
ผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)32
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ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍãËŒä´Œ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ÍÂ‹Ò§ÊÁàËµØÊÁ¼ÅÇ‹Ò§º¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÃÇÁ»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µ‹Í
¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞËÃ×ÍäÁ‹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµËÃ×Í¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ áÅÐàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ«Öè§ÃÇÁ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§
¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂÙ‹´ŒÇÂ ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ÍÂ‹Ò§ÊÁàËµØÊÁ¼Å¤×Í¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹ÃÐ´ÑºÊÙ§áµ‹äÁ‹ä´Œà»š¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹Ç‹Ò¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºµÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªṎ ÐÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨¾º¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ́ µ‹Í¢ŒÍà·ç̈ ¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ä Œ́àÊÁÍä» ¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ́ µ‹Í¢ŒÍà·ç̈ ¨ÃÔ§ÍÒ¨à¡Ố
¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµËÃ×Í¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´áÅÐ¶×ÍÇ‹ÒÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞàÁ×èÍ¤Ò´¡ÒÃ³�ä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÁàËµØÊÁ¼ÅÇ‹ÒÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¢Ñ´µ‹Í¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§áµ‹ÅÐÃÒÂ¡ÒÃËÃ×Í
·Ø¡ÃÒÂ¡ÒÃÃÇÁ¡Ñ¹¨ÐÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§¼ÙŒãªŒ§º¡ÒÃà§Ô¹¨Ò¡¡ÒÃãªŒ§º¡ÒÃà§Ô¹àËÅ‹Ò¹Õé

ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§¢ŒÒ¾à Œ̈ÒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ ¢ŒÒ¾à Œ̈Òä Œ́ãªŒ́ ØÅÂ¾Ô¹Ô̈ áÅÐ¡ÒÃÊÑ§à¡µáÅÐÊ§ÊÑÂàÂÕèÂ§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾µÅÍ´¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒÃÇÁ¶Ö§

• ÃÐºØáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µ‹Í¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹à»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞã¹§º¡ÒÃà§Ô¹äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
ËÃ×Í¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ ÍÍ¡áººáÅÐ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÇÔ¸Õ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºà¾×èÍµÍºÊ¹Í§µ‹Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§àËÅ‹Ò¹Ñé¹ áÅÐä´ŒËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍº
ºÑÞªÕ·Õèà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàËÁÒÐÊÁà¾×èÍà»š¹à¡³±�ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèäÁ‹¾º¢ŒÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´µ‹Í¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ÍÑ¹
à»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ«Öè§à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¨ÐÊÙ§¡Ç‹Ò¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡Ô´¨Ò¡¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµÍÒ¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÁÃÙŒ
Ã‹ÇÁ¤Ô´ ¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ ¡ÒÃµÑé§ã¨ÅÐàÇŒ¹¡ÒÃáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·ÕèäÁ‹µÃ§µÒÁ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ËÃ×Í¡ÒÃ
á·Ã¡á«§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

• ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº à¾×èÍÍÍ¡áººÇÔ̧ Õ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� 
áµ‹äÁ‹ãª‹à¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹µ‹Í¤ÇÒÁÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

• »ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õè¼ÙŒºÃÔËÒÃãªŒáÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å¢Í§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Ò§ºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà»�´à¼Â
¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§«Öè§¨Ñ´·íÒ¢Öé¹â´Â¼ÙŒºÃÔËÒÃ

• ÊÃØ»à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¡ÒÃãªŒà¡³±�¡ÒÃºÑÞªÕÊíÒËÃÑº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍº
ºÑÞªÕ·Õèä Œ́ÃÑº ÊÃØ»Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁäÁ‹á¹‹¹Í¹·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³�ËÃ×ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·ÕèÍÒ¨à»š¹àËµØãËŒà¡Ố ¢ŒÍÊ§ÊÑÂÍÂ‹Ò§ÁÕ
¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§ËÃ×ÍäÁ‹ ¶ŒÒ¢ŒÒ¾à Œ̈Òä Œ́¢ŒÍÊÃØ»Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁäÁ‹á¹‹¹Í¹·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ 
¢ŒÒ¾à¨ŒÒµŒÍ§¡Å‹ÒÇäÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒâ´ÂãËŒÊÑ§à¡µ¶Ö§¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹ ËÃ×Í¶ŒÒ
¡ÒÃà»�´à¼Â´Ñ§¡Å‹ÒÇäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» ¢ŒÍÊÃØ»¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ
·Õèä´ŒÃÑº¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õèã¹ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ àËµØ¡ÒÃ³�ËÃ×ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�ã¹Í¹Ò¤µÍÒ¨à»š¹àËµØãËŒ
ºÃÔÉÑ·µŒÍ§ËÂØ´¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§

• »ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐà¹×éÍËÒ¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÃÇÁ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅÇ‹Ò§º¡ÒÃà§Ô¹áÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐ
àËµØ¡ÒÃ³�ã¹ÃÙ»áºº·Õè·íÒãËŒÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅâ´Â¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ·Õè¤ÇÃËÃ×ÍäÁ‹

¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´ŒÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¢Íºà¢µáÅÐª‹Ç§àÇÅÒ¢Í§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºµÒÁ·Õèä´ŒÇÒ§á¼¹
äÇŒ áÅÐ»ÃÐà ḉ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ·Õè¾º¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ÃÇÁ¶Ö§¢ŒÍº¡¾Ã‹Í§·ÕèÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞã¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ËÒ¡¢ŒÒ¾à Œ̈Òä Œ́¾ºã¹ÃÐËÇ‹Ò§
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ

¹ÔÊÒ¡Ã ·Ã§Á³Õ
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 5035

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
ÇÑ¹·Õè 22 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป� 2561 33



รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)34

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,239,984,143 1,220,798,325
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 6 271,749,947 238,127,440
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 4,068,507 5,149,438
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 7 1,070,310,191 892,037,914
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 8 114,461,388 55,744,894
สินทรัพย์ลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 9 2,789,844,148 2,406,626,993
เงินให้กู้ยืม 10 28,723 15,060

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 33,800,728 45,759,765
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 51,029,339 67,039,729
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 184,815,193 160,686,584
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี 66,858,470 62,324,187
สินทรัพย์อื่น 14 60,739,561 96,169,001

รวมสินทรัพย์ 5,887,690,338 5,250,479,330

หน่วย : บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561 35

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 15 2,444,776,162 2,068,995,204
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 16 678,331,838 667,858,859
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 53,466,196 3,449,724
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 85,316,582 82,529,313
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 370,220,202 348,345,708
ค่านายหน้าค้างจ่าย 54,202,201 46,327,191
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 54,490,549 41,690,303
หนี้สินอื่น 18 109,628,751 72,721,087

รวมหนี้สิน 3,850,432,481 3,331,917,389

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 2,400,000,000 2,400,000,000
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 1,800,000,000 1,800,000,000
ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนส�ารองตามกฎหมาย 19 15,750,000 6,150,000

ยังไม่ได้จัดสรร 237,862,596 110,391,253
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (16,354,739) 2,020,688
รวมส่วนของเจ้าของ 2,037,257,857 1,918,561,941

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,887,690,338 5,250,479,330

หน่วย : บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)36

งบก�ำไรขำดทุนและ 
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ 20 3,396,369,722 2,953,655,613 

หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 20 1,435,936,031 1,266,311,577 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,960,433,691 1,687,344,036 

หัก ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 20 191,260,303 32,145,567 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 1,769,173,388 1,655,198,469 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 20 490,085,956 368,033,904 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 52,319,023 47,361,112 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 23 (3,881,795) -

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (14,229,566) 1,104,498 

รายได้อื่น 3,462,420 2,860,828 

รวมรายได้ 2,296,929,426 2,074,558,811 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทน 20 1,439,765,185 1,388,581,039

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 20 709,126,371 600,004,263

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 20 468,113,985 415,100,134

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 20 554,874,985 476,443,777

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 21 305,848,452 288,994,505

รวมค่าใช้จ่าย 2,059,476,236 1,969,115,192

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 237,453,190 105,443,619 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13 46,381,847 20,055,755 

ก�าไรสุทธิ 191,071,343 85,387,864 

หน่วย : บาท 



บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561 37

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - (3,602,183)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง - 720,437

- (2,881,746)

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (22,969,284) (879,803)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง 4,593,857 175,961 

(18,375,427) (703,842)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (18,375,427) (3,585,588)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 172,695,916 81,802,276 

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25   บาท 1.06 0.47 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และช�าระแล้ว

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกิน (ต�า่กว่า) 
ทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ
วันที่ 1 มกราคม 2560 1,800,000,000 1,850,000 32,185,135 2,724,530 1,836,759,665 

ก�าไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม - - 82,506,118 (703,842) 81,802,276 

ทุนส�ารองตามกฎหมาย - 4,300,000 (4,300,000) - -

ยอดคงเหลือปลายปี ณ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 1,800,000,000 6,150,000 110,391,253 2,020,688 1,918,561,941 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ
วันที่ 1 มกราคม 2561 1,800,000,000 6,150,000 110,391,253 2,020,688 1,918,561,941 

ก�าไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม - - 191,071,343 (18,375,427) 172,695,916 

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 19 - 9,600,000 (9,600,000) - -
เงินปันผลจ่าย 28 - - (54,000,000) - (54,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,800,000,000 15,750,000 237,862,596 (16,354,739) 2,037,257,857 

หน่วย : บาท 

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)38

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561 39

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 3,351,799,800 2,911,354,288 
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (364,282,290) (233,507,233)
ดอกเบี้ยรับ 21,691,480 32,549,360 
เงินปันผลรับ 7,760,788 6,224 
รายได้อื่น 2,495,395 2,211,804 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,328,445,254) (1,517,671,414)
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (458,907,830) (412,188,453)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (531,444,133) (465,867,271)
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (204,967,497) (328,015,941)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15,900,127) (10,617,473)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (397,904,175) (91,677,189)
เงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนและที่น�าไปวางเป็นประกัน (3,331,405) (3,308,826)
เงินให้กู้ยืม (13,663) 106,930 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 78,551,089 (116,625,194)

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 1,444,766 1,223,314 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,444,766 1,223,314 

กระแสเงินสดใช้ไป

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (6,191,831) (7,510,356)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (618,206) (4,894,828)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,810,037) (12,405,184)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,365,271) (11,181,870)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 28 (54,000,000) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (54,000,000) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 19,185,818 (127,807,064)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 1,220,798,325 1,348,605,389 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 1,239,984,143 1,220,798,325 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)40

หมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.	 ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานของบริษัท
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2525 โดยมีธุรกิจหลักคือการประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2525 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับการอนุมัติการแปรสภาพ
ดังกล่าวจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษัทมีสถานประกอบการ จดทะเบียนอยู่
ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บรษิทัมรีายการและความสมัพนัธ์อย่างมสีาระส�าคญักับบรษิทัใหญ่และบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน ดงันัน้งบการเงินนีอ้าจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไข
ที่อาจมีอยู่ หรือผลการด�าเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ด�าเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

2.	 เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน
2.1 บริษัทจัดท�าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การน�าเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และประกาศคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท�าและ
ยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามท่ีได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน
ของบริษัท

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาท่ีท�ากับลกูค้ามกีารเปลีย่นแปลงในหลกัการส�าคัญ 
โดยก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ ดังนี้

ขั้นตอนแรก:  ระบุสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
ขั้นที่สอง:  ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
ขั้นที่สาม:  ก�าหนดราคาของรายการ
ขั้นที่สี่:  ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
ขั้นที่ห้า:  รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีจ้ะน�ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองรายได้เมือ่
มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ และการอ้างอิงถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี้ซึ่งมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อก�าหนดและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกับการเลอืกวิธกีารวัดมลูค่าเงินลงทนุในบรษิทัร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทุน รวม
ทั้งอธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ก�าหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังส�าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือการโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไปส�าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ได้เพิ่มข้อก�าหนด
ต่างๆ โดยก�าหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปส�าหรับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

1. ให้ข้อก�าหนดเก่ียวกับวิธปีฏบัิติส�าหรับเง่ือนไขการได้รบัสทิธแิละเง่ือนไขการได้รบัสทิธทิีไ่ม่ใช่เง่ือนไขการบรกิาร
หรือผลงาน ส�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยเงินสด 
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2.	 ให้ข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่�ำระด้วยยอดสทุธจิำกภำระผกูพนัภำษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่ำย	
3.	 ให้ข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรบัญชีส�ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนกำรจัด

ประเภทจำกกำรจ่ำยช�ำระด้วยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช�ำระด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	สัญญำประกันภัยได้ก�ำหนดทำงเลือกส�ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยั	โดยยกเว้นกำรถือปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบบัท่ี	9	เรือ่ง	เครือ่งมอืทำงกำรเงิน	เป็นกำร
ชั่วครำวกิจกำรสำมำรถยกเว้นกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทำงกำรเงินนี้
จนถึงรอบบัญชีที่เริ่มก่อนวันที	่1	มกรำคม	2565	หรือก่อน	มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญำ
ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้

2.5.2	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	
มกรำคม	2563

สภำวิชำชีพบัญชไีด้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน	ซึ่งได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้วและจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	
2563	เป็นต้นไป	ประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	

ฉบับที่	32	 กำรแสดงรำยกำรส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	7	 กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่	9	 เครื่องมือทำงกำรเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	16	 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่	19	 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มดังกลำ่วข้ำงต้น	ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกบักำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่อง
มือทำงกำรเงินด้วยมูลคำ่ยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน	 ลักษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร	(Business	Model)	หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อย
ค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น	และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง	รวมถงึกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินเหล่ำนี้จะน�ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

ผูบ้ริหำรของบรษิทัจะน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ก่ียวข้องมำเริม่ถือปฏบัิตกัิบงบกำรเงินของบรษิทัเมือ่มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกลำ่วมีผลบังคับใช	้โดยผู้บริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกลำ่วที่มีต่องบกำรเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
3.1	 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย

ณ	วันเริ่มต้นสัญญำประกันภัย	บริษัทได้จัดประเภทของสัญญำประกันภัยโดยพิจำรณำถึงนัยส�ำคัญของกำรโอนควำมเสี่ยงจำก
กำรรบัประกนัภยั	หำกมเีพยีงเหตกุำรณ์ใด	(scenario)	เหตกุำรณ์หนึง่	ซ่ึงมเีนือ้หำเชงิพำณชิย์ทีท่�ำให้บรษิทัต้องจ่ำยผลประโยชน์
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3.4	 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบ้ียประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินค่าเบ้ียประกันภยัค้างรบัไม่ได้	ซ่ึงโดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ

3.5	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สนิทรพัย์จากการประกันภยัต่อแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั	บรษิทับันทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่ได้รับช�าระหนี	้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับช�าระหนี้และการวิเคราะห์
อายุหนี้ของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

3.6	 ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	 ทั้งนี้ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย	ในการน�ามาหักกลบลบกัน	และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอด
สุทธิ	หรือรับช�าระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช�าระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน

3.7	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

เงินลงทุนทั่วไป	แสดงด้วยราคาทุน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายค�านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	 ณ	 สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�านวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 มูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3.8	 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่าตามยอดเงินต้น	หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ถ้ามี)	บริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดย
การวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี	้การคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย	และมูลค่าหลักประกัน

3.9	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 5	ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน	 5	ปี
ยานพาหนะ	 5	ปี
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การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง (ตัวเรือ)
ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด

- ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุ
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง ไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกันภยัรบัต้ังแต่วันทีก่รมธรรม์
ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
บรษิทัยังคงให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกันภยั

3.12.2 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายบันทกึเมือ่ได้รบัการแจ้งค�าเรยีกร้องค่าเสยีหายจากผูเ้อาประกัน
ภัยตามมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งส�ารองเพิ่มเติม
ส�าหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

3.12.3 ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ารองความเสีย่งภยัทียั่งไม่สิน้สดุเป็นประมาณการทีด่ทีีส่ดุของค่าสนิไหมทดแทนทีจ่ะคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ารองความเสีย่งภยัทียั่งไม่สิน้สดุจะถูกรบัรูใ้นงบการเงินในกรณทีีส่�ารองความเสีย่งภยัทียั่งไม่สิน้สดุมากกว่าส�ารองเบ้ีย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีอ่ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทนุหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า (ถ้าม)ี
ค่าตดัจ�าหน่ายบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ค�านวณโดยวิธเีส้นตรงตามระยะเวลาทีค่าด
ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
แสดงได้ดังนี้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ 5 ปี
สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย 10 ปี

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ที่รายงาน บริษัทจะท�าการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการ
ด้อยค่า บรษิทัจะท�าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์นัน้มมีลูค่า
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นี้จะ
พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

3.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

3.12.1 เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทค�านวณเงินส�ารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินส�ารองเพื่อการเสี่ยงภัย ดังนี้
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3.13 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่ารายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่กิดข้ึนระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วันทีเ่กิดรายการ 
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเมื่อมี
การช�าระเงินและที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อก�าไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น

3.14 ผลประโยชน์พนักงาน

3.14.1 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งใน
อัตราเดียวกันกับอัตราที่พนักงานจ่าย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�าปี

3.14.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้
สินผลประโยชน์พนักงานซ่ึงค�านวณโดยผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
ไว้ (The Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายในอนาคตและค�านวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรฐับาลทีม่กี�าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้
สนิดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัรา
การลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ ผล
ประโยชน์พนกังานจะบันทกึในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ เพือ่กระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ของการจ้างงาน

ต้นทุนบริการในอดตีทีเ่ก่ียวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเมือ่การแก้ไขโครงการมผีล
บังคับใช้

3.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับ ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนิน
งาน ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามอายุของ
สัญญาเช่า

3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ค�านวณจากก�าไรทางภาษเีงินได้คณูด้วยอตัราภาษเีงินได้ตามกฎหมายตามทีป่ระกาศใช้ ณ วันทีใ่นงบแสดง
ฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทได้ต้ังภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับ ราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีที่ก�าหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์จะรับรู้เมื่อ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการน�าผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

3.17 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณโดยใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะใช้จ�านวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ตามระยะเวลาการรับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อน�ามาค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลด
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3.18	 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ผูบ้รหิารของบริษทัต้องอาศยัดุลยพนิจิหลายประการใน
การก�าหนดนโยบายการบัญช	ี การประมาณการ	และการตั้งข้อสมมติฐาน	ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ�านวนสินทรัพย์	 หนี้
สิน	และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	รวมทั้งการแสดงราย
ได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัช	ีถงึแม้ว่าการประมาณการของผู้บรหิารได้พิจารณาอย่างสมเหตสุมผลภายใต้เหตุการณ	์ณ	ขณะ
นั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

แหล่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

3.18.1	ส�ารองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทต้องประมาณการส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส�าหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท	
ส�ารองดังกล่าวแสดงถึงจ�านวนเงินที่คาดว่าจะต้องช�าระส�าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงค้าง	ณ	วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน	 โดยบริษัทค�านวณส�ารองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง	 ทั้งนี้ส�ารองดังกล่าวประกอบ
ด้วยส�ารองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้ว	 และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่
ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ	(IBNR)

ส�ารองความเสยีหายทีเ่กิดข้ึนและบริษทัได้รบัรายงานความเสยีหายแล้วจะข้ึนอยู่กับประมาณการการช�าระเงนิในอนาคต
จากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด	ส�ารอง	 IBNR	ประมาณการจากข้อมูลในอดีตและแบบจ�าลองทาง
สถิติบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย

3.18.2	การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์บางประเภทที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที	่2	ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน	เช่น	พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ	และตราสารหนี้เอกชน	จะท�าการวัดมูลค่ายุติธรรมบนพื้น
ฐานของราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่นจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 (Thai-BMA)	 โดยบริษัทจะพิจารณาราคาที่ได้มา
จากการท�าการซ้ือขายจริงเป็นล�าดับแรก	 เช่น	 ราคาตกลงซ้ือขาย	 ถ้าราคาซ้ือขายไม่สามารถหาได้	 บริษัทจะใช้การ
ประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ย	 และ/หรือราคาซื้อขายของ
ตราสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ดังกล่าว	ณ	วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลเก่ียวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินรายการ
ต่างๆ	ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ดูหมายเหตุข้อ	35.2.6.1)

3.19	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิรายการใดรายการหนึง่	บริษทัจะพจิารณาถึงลกัษณะของสนิทรพัย์
หรือหนี้สินนั้น	 ซ่ึงผู้ซ้ือหรือผู้ขายในตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดจะน�ามาพิจารณาในการก�าหนดราคาที่จะได้รับจากการขาย
สินทรัพย์	หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน	ณ	วันที่วัดมูลค่า	ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิค
การประเมินมูลค่า	โดยมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกก�าหนดล�าดับชั้นเป็นระดับที่	1	ระดับที่	2	หรือระดับที	่3	
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

ระดับที่	1	 เป็นราคาเสนอซื้อขาย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์	หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ
กิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น	ณ	วันที่วัดมูลค่า

ระดับที่	2		 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

ระดับที่	3		 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
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4.	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
4.1	 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส�าหรับส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ	์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	

ประกอบด้วย

2561
บาท

2560
บาท

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	ณ	วันที่	1	มกราคม 31,431 -
บวก	ซื้อสินทรัพย์ถาวร 6,640,189 7,541,787

หัก	เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (6,191,831) (7,510,356)

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 479,789 31,431

2561
บาท

2560
บาท

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที	่1	มกราคม - 20,000

บวก	ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 618,206 4,874,828

หัก	เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (618,206) (4,894,828)

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม - -

4.2	 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	ประกอบด้วย
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2561
บาท

2560
บาท

เงินสดในมือ 280,000 280,000
เช็คในมือ 11,046,146 6,546,748
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 259,960,016 285,803,914
เงินลงทุนระยะสั้น 968,697,981 928,167,663
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,239,984,143 1,220,798,325

2561
บาท

2560
บาท

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ 218,651,474 181,203,746
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 29,433,750 25,575,689
ค้างรับ 31 - 60 วัน 7,308,105 10,480,196
ค้างรับ 61 - 90 วัน 9,125,013 3,458,805
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 12,882,849 21,860,248
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 277,401,191 242,578,684
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,651,244) (4,451,244)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 271,749,947 238,127,440

5.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

6.	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ส�าหรับเบ้ียประกันภยัค้างรบัจากตัวแทนและนายหน้า บรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การตดิตามหนีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บ
เบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก�าหนดรับช�าระบริษัทได้ด�าเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
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7.	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

8.	 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

2561
บาท

2560
บาท

ส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน 449,046,925 367,077,629

ส�ารองเบี้ยประกันภัย

- ส�ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 621,263,266 524,960,285

รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 15) 1,070,310,191 892,037,914

2561
บาท

2560
บาท

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ 100,640,423 38,648,940

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 10,635,160 14,922,154

ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 1,200,850 1,849,325

ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 1,936,238 324,381

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 114,412,671 55,744,800

2561
บาท

2560
บาท

เงินวางไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อ 48,717 94
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 114,412,671 55,744,800

รวม 114,461,388 55,744,894

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ดังนี้
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2561 2560

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

บาท

มูลค่ายุติธรรม
บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

บาท

มูลค่ายุติธรรม
บาท

เงินลงทุนเพื่อค้า

ตราสารทุน 90,096,437 76,971,369 92,565,357 93,669,855

บวก ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (13,125,068) - 1,104,498 -

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 76,971,369 76,971,369 93,669,855 93,669,855

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 294,573,640 294,373,112 334,276,597 336,296,581

ตราสารทุน 270,733,146 250,490,250 55,167,590 55,673,466

รวม 565,306,786 544,863,362 389,444,187 391,970,047

บวก ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (20,443,424) - 2,525,860 -

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 544,863,362 544,863,362 391,970,047 391,970,047

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,747,212,351 1,493,571,430

เงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน 180,937,794 178,290,185

เงินฝากธนาคารที่น�าไปวางเป็นประกัน 203,268,345 202,584,549

สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค�้าประกัน 15,750,000 25,700,000

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 2,147,168,490 1,900,146,164

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุน 20,840,927 20,840,927

รวมเงินลงทุนทั่วไป 20,840,927 20,840,927

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 2,789,844,148 2,406,626,993

9.	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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ระยะเวลาครบก�าหนด

ภายใน 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

มากกว่า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43,223,739 251,349,901 - 294,573,640
บวก ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 20,173 (220,701) - (200,528)

รวม 43,243,912 251,129,200 - 294,373,112

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 43,243,912 251,129,200 - 294,373,112

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,747,212,351 - - 1,747,212,351

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1,747,212,351 - - 1,747,212,351

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 1,790,456,263 251,129,200 - 2,041,585,463

ระยะเวลาครบก�าหนด

ภายใน 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

มากกว่า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140,141,161 194,135,436 - 334,276,597
บวก ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 267,853 1,752,131 - 2,019,984

รวม 140,409,014 195,887,567 - 336,296,581

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 140,409,014 195,887,567 - 336,296,581

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,493,571,430 - - 1,493,571,430

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1,493,571,430 - - 1,493,571,430

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 1,633,980,444 195,887,567 - 1,829,868,011

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีระยะเวลาครบก�าหนดดังนี้

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีระยะเวลาครบก�าหนดดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วน (หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจบางส่วน และเงินฝาก
ธนาคารบางส่วน) ได้น�าไปวางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน จ�านวน 314.91 
ล้านบาท และ 264.94 ล้านบาท ตามล�าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 30)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สลากออมสินบางส่วนได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกันผู้ขับขี่รถยนต์ จ�านวน 4.50 ล้านบาท 
และ 3.55 ล้านบาท ตามล�าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 31.1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากประจ�าธนาคารได้วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ�านวน 
20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 31.2)

10.	เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมของบริษัทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค�้าประกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
ประกอบด้วย

ประเภทเงินให้กู้ยืม วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี

เงินให้กู้ยืมทั่วไป ไม่เกินรายละ 100,000 บาท 3.85
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11.	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ	์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ�านวนเงิน 57.38 ล้านบาท 
และ 48.59 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่

12.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและ
อุปกรณ์สุทธิ 
ต้นปี ณ วันที ่

1 มกราคม 2561
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและ
อุปกรณ์สุทธิ

ปลายปี ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2561 

บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2561

บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จ�าหน่าย 
/ ตัดบัญชี

บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2561

บาท

ค่าเสื่อมราคา
บาท

จ�าหน่าย 
/ ตัดบัญชี

บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

บาท

ส่วนปรบัปรงุ
อาคารเช่า 51,052,817 961,779 (457,856) 51,556,740 (29,771,678) (7,869,805) 422,798 (37,218,685) 21,281,139 14,338,055

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส�านักงาน 62,485,036 2,723,410 (2,084,174) 63,124,272 (52,681,204) (4,891,973) 2,084,082 (55,489,095) 9,803,832 7,635,177

ยานพาหนะ 31,147,567 2,955,000 (5,232,645) 28,869,922 (16,472,773) (5,359,707) 4,790,054 (17,042,426) 14,674,794 11,827,496

รวม 144,685,420 6,640,189 (7,774,675) 143,550,934 (98,925,655) (18,121,485) 7,296,934 (109,750,206) 45,759,765 33,800,728

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและ
อุปกรณ์สุทธิ 
ต้นปี ณ วันที ่

1 มกราคม 2560
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและ
อุปกรณ์สุทธิ

ปลายปี ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2560 

บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2560

บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จ�าหน่าย 
/ ตัดบัญชี

บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2560

บาท

ค่าเสื่อมราคา
บาท

จ�าหน่าย 
/ ตัดบัญชี

บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

บาท

ส่วนปรบัปรงุ
อาคารเช่า 48,519,175 2,633,411 (99,769) 51,052,817 (21,715,303) (8,156,131) 99,756 (29,771,678) 26,803,872 21,281,139

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส�านักงาน 66,225,435 2,347,736 (6,088,135) 62,485,036 (53,289,433) (5,464,994) 6,073,223 (52,681,204) 12,936,002 9,803,832

ยานพาหนะ 32,075,105 2,560,640 (3,488,178) 31,147,567 (13,897,812) (5,511,371) 2,936,410 (16,472,773) 18,177,293 14,674,794

รวม 146,819,715 7,541,787 (9,676,082) 144,685,420 (88,902,548) (19,132,496) 9,109,389 (98,925,655) 57,917,167 45,759,765

ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 
สุทธิต้นปี 
ณ วันที ่

1 มกราคม 
2561 บาท

สินทรัพย ์
ไม่มีตัวตน 
สุทธิปลายปี 

ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 
2561 บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2561 

บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

ตัดบัญชี
บาท

โอนเข้า
(โอนออก)

บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2561 บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2561 

บาท

ค่าตัด
จ�าหน่าย

บาท

ตัดบัญชี
บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

บาท

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 71,170,934 583,206 - 18,301,099 90,055,239 (58,193,070) (6,636,809) - (64,829,879) 12,977,864 25,225,360

ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์
ระหว่างติดตั้ง 25,646,861 35,000 - (18,301,099) 7,380,762 - - - - 25,646,861 7,380,762

ค่าสัญญาวสิาหกจิธนาคาร
และประกนัภยั 100,000,000 - - - 100,000,000 (71,584,996) (9,991,787) - (81,576,783) 28,415,004 18,423,217

รวม 196,817,795 618,206 - - 197,436,001 (129,778,066) (16,628,596) - (146,406,662) 67,039,729 51,029,339

ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 
สุทธิต้นปี 
ณ วันที ่

1 มกราคม 
2560 บาท

สินทรัพย ์
ไม่มีตัวตน 
สุทธิปลายปี 

ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 
2560 บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2560 

บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

ตัดบัญชี
บาท

โอนเข้า
(โอนออก)

บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2560 บาท

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2560 

บาท

ค่าตัด
จ�าหน่าย

บาท

ตัดบัญชี
บาท

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

บาท

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 74,669,142 433,827 (9,993,080) 6,061,045 71,170,934 (65,183,781) (3,002,271) 9,992,982 (58,193,070) 9,485,361 12,977,864

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง 27,266,905 4,441,001 - (6,061,045) 25,646,861 - - - - 27,266,905 25,646,861

ค่าสัญญาวสิาหกจิ
ธนาคารและประกันภัย 100,000,000 - - - 100,000,000 (61,593,209) (9,991,787) - (71,584,996) 38,406,791 28,415,004

รวม 201,936,047 4,874,828 (9,993,080) - 196,817,795 (126,776,990) (12,994,058) 9,992,982 (129,778,066) 75,159,057 67,039,729
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13.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยผลกระทบ
ทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2561

บาท

รายการที่รับรู ้
ในก�าไรหรือ

ขาดทุน
บาท

รายการที่รับรู ้
ในก�าไรหรือ

ขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561
บาท

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890,249 240,000 - 1,130,249

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 566,723 - - 566,723

เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 86,045,459 16,404,888 - 102,450,347

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 46,072,365 1,090,907 - 47,163,272

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,366,479 370,740 - 15,737,219

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,818,981 980,213 - 12,799,194

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 431,500 448,004 - 879,504

(ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (505,172) - 4,593,857 4,088,685

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 160,686,584 19,534,752 4,593,857 184,815,193

2561
บาท

2560
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 184,815,193 160,686,584

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ�านวนเงิน 53.07 ล้านบาท และ 52.79 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ได้ตัดจ�าหน่ายหมดแล้ว แต่ยังมีการใช้งานอยู่
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560

บาท

รายการที่รับรู ้
ในก�าไรหรือ

ขาดทุน
บาท

รายการที่รับรู ้
ในก�าไรหรือ

ขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560
บาท

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890,249 - - 890,249

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 566,723 - - 566,723

เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 79,616,346 6,429,113 - 86,045,459

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 56,698,768 (10,626,403) - 46,072,365

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้
มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,817,937 (451,458) - 15,366,479

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,532,570 1,565,974 720,437 11,818,981

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 4,066,528 (3,635,028) - 431,500

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (681,133) - 175,961 (505,172)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 166,507,988 (6,717,802) 896,398 160,686,584

2561
บาท

2560
บาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ 65,916,599 13,337,953

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ (19,534,752) 6,717,802

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 46,381,847 20,055,755
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2561 2560

อัตราภาษ ี
ร้อยละ

จ�านวนเงิน 
บาท

อัตราภาษ ี
ร้อยละ

จ�านวนเงิน 
บาท

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 237,453,190 105,443,619
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีเงินได้ 20.00 47,490,638 20.00 21,088,724
ผลกระทบทำงภำษีของรำยกำรที่มิได้เป็น

(รำยได้) และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (0.47) (1,108,791) (0.98) (1,032,969)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมงบก�ำไรขำดทุน
และก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

19.53 46,381,847 19.02 20,055,755

14.	สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

2561
บาท

2560
บาท

ลูกหนี้อื่น 12,358,709 17,489,219
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,833,615) (2,833,615)

9,525,094 14,655,604
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 7,734,647 29,493,735
ลูกหนี้ค่ำซื้อหลักทรัพย์ 2,128,305 -
ภำษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 13,826,983 13,826,983
คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8,838,202 8,661,303
เงินค้ำงรับโครงกำรรับประกันนำข้ำว 10,499,920 20,975,483
อื่นๆ 8,186,410 8,555,893

รวมสินทรัพย์อื่น 60,739,561 96,169,001

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้



รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)58

15.	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

2561

หนี้สินตาม 
สัญญาประกันภัย

บาท

หนี้สินส่วนที่เอา 
ประกันภัยต่อ 

(ดูหมายเหตุข้อ 7)
บาท

สุทธิ
บาท

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 650,631,275 (412,976,971) 237,654,304

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 114,756,048 (36,069,954) 78,686,094

765,387,323 (449,046,925) 316,340,398

ส�ารองเบี้ยประกันภัย

ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,679,388,839 (621,263,266) 1,058,125,573

รวม 2,444,776,162 (1,070,310,191) 1,374,465,971

2560

หนี้สินตาม 
สัญญาประกันภัย

บาท

หนี้สินส่วนที่เอา 
ประกันภัยต่อ 

(ดูหมายเหตุข้อ 7)
บาท

สุทธิ
บาท

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 560,141,842 (326,882,217) 233,259,625

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 117,027,807 (40,195,412) 76,832,395

677,169,649 (367,077,629) 310,092,020

ส�ารองเบี้ยประกันภัย

ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,391,825,555 (524,960,285) 866,865,270

รวม 2,068,995,204 (892,037,914) 1,176,957,290
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15.1 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น
15.1.1	ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

ส�ำรองคำ่สินไหมทดแทน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	ประกอบด้วย

2561

ก่อนการ 
ประกันภัยต่อ

บาท

ส่วนที่เอา 
ประกันภัยต่อ

บาท

สุทธิ
บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 677,169,649 (367,077,629) 310,092,020

ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวำ่งปี 1,471,680,175 (739,478,802) 732,201,373

กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน
และข้อสมมุติฐำนในกำรค�ำนวณส�ำรอง

ค่ำสินไหมทดแทน (31,914,990) 30,352,430 (1,562,560)

ค่ำสินไหมทดแทนจำ่ยระหว่ำงปี (1,351,547,511) 627,157,076 (724,390,435)

ยอดคงเหลือปลำยปี 765,387,323 (449,046,925) 316,340,398

2560

ก่อนการ 
ประกันภัยต่อ

บาท

ส่วนที่เอา 
ประกันภัยต่อ

บาท

สุทธิ
บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 819,102,719 (454,209,715) 364,893,004

ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวำ่งปี 1,475,254,921 (685,567,921) 789,687,000

กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน
และข้อสมมุติฐำนในกำรค�ำนวณส�ำรอง

ค่ำสินไหมทดแทน (86,673,882) 85,563,658 (1,110,224)

ค่ำสินไหมทดแทนจำ่ยระหว่ำงปี (1,530,514,109) 687,136,349 (843,377,760)

ยอดคงเหลือปลำยปี 677,169,649 (367,077,629) 310,092,020
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15.1.2 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

15.1.3	ส�ำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	บริษัทไม่มีกำรตั้งส�ำรองกำรเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด	เนื่องจำกส�ำรองกำรเสี่ยง
ภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมำณขึ้นของบริษัทมีจ�ำนวน	800.00	ล้ำนบำท	ก่อนกำรรับประกันภัยต่อ	และมีจ�ำนวน	614.83	
ล้ำนบำท	สุทธิจำกกำรประกันภัยต่อ	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	:	จ�ำนวน	759.41	ล้ำนบำท	และ	532.23	ล้ำน
บำท	ตำมล�ำดับ)	ซึ่งมีจ�ำนวนต�่ำกว่ำส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

2561

ก่อนการ 
ประกันภัยต่อ

บาท

ส่วนที่เอา 
ประกันภัยต่อ

บาท

สุทธิ
บาท

ณ	วันที	่1	มกรำคม	 1,391,825,555 (524,960,285) 866,865,270

เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับปี 3,396,369,722 (1,435,936,031) 1,960,433,691

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ในปี (3,108,806,438) 1,339,633,050 (1,769,173,388)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 1,679,388,839 (621,263,266) 1,058,125,573

2560

ก่อนการ 
ประกันภัยต่อ

บาท

ส่วนที่เอา 
ประกันภัยต่อ

บาท

สุทธิ
บาท

ณ	วันที	่1	มกรำคม	 1,430,785,906 (596,066,203) 834,719,703

เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับปี 2,953,655,613 (1,266,311,577) 1,687,344,036

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ในปี (2,992,615,964) 1,337,417,495 (1,655,198,469)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 1,391,825,555 (524,960,285) 866,865,270
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทน :

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 1,212,296,655 1,254,927,855 1,577,788,345 1,475,254,921 1,471,680,175

- หนึ่งปีถัดไป 1,348,431,604 1,354,581,249 1,495,751,219 1,421,699,758

- สองปีถัดไป 1,297,549,606 1,345,364,241 1,485,429,012

- สามปีถัดไป 1,260,772,359 1,359,655,800

- สี่ปีถัดไป 1,250,171,970

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 1,250,171,970 1,359,655,800 1,485,429,012 1,421,699,758 1,471,680,175 6,988,636,715

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (1,222,617,736) (1,269,884,711) (1,480,765,162) (1,371,522,402) (895,903,470) (6,240,693,481)

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 27,554,234 89,771,089 4,663,850 50,177,356 575,776,705 747,943,234

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน
ปีก่อนปี 2557 17,444,089

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 765,387,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทน :

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 1,416,734,959 1,212,296,655 1,254,927,855 1,577,788,345 1,475,254,921

- หนึ่งปีถัดไป 1,497,057,339 1,348,431,604 1,354,581,249 1,495,751,219

- สองปีถัดไป 1,462,331,512 1,297,549,606 1,345,364,241

- สามปีถัดไป 1,385,429,508 1,260,772,359

- สี่ปีถัดไป 1,385,744,558

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 1,385,744,558 1,260,772,359 1,345,364,241 1,495,751,219 1,475,254,921 6,962,887,298

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (1,378,001,335) (1,205,581,583) (1,265,582,357) (1,453,581,123) (1,003,060,662) (6,305,807,060)

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 7,743,223 55,190,776 79,781,884 42,170,096 472,194,259 657,080,238

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน
ปีก่อนปี 2556 20,089,411

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 677,169,649

15.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
15.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทน :

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 768,730,145 776,824,943 937,638,433 789,687,000 732,201,373

- หนึ่งปีถัดไป 827,187,455 843,209,923 910,224,015 755,132,564

- สองปีถัดไป 802,549,106 839,193,110 903,888,981

- สามปีถัดไป 803,571,388 842,613,661

- สี่ปีถัดไป 803,279,080

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 803,279,080 842,613,661 903,888,981 755,132,564 732,201,373 4,037,115,659

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (798,761,562) (813,318,662) (901,835,021) (733,993,717) (478,186,897) (3,726,095,859)

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 4,517,518 29,294,999 2,053,960 21,138,847 254,014,476 311,019,800

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน
ปีก่อนปี 2557 5,320,598

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 316,340,398

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทน :

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 831,008,228 768,730,145 776,824,943 937,638,433 789,687,000

- หนึ่งปีถัดไป 915,914,174 827,187,455 843,209,923 910,224,015

- สองปีถัดไป 887,549,891 802,549,106 839,193,110

- สามปีถัดไป 885,718,931 803,571,388

- สี่ปีถัดไป 886,603,163

ประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 886,603,163 803,571,388 839,193,110 910,224,015 789,687,000 4,229,278,676

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (884,831,421) (798,644,921) (811,308,236) (890,628,308) (539,117,940) (3,924,530,826)

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 1,771,742 4,926,467 27,884,874 19,595,707 250,569,060 304,747,850

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน
ปีก่อนปี 2556 5,344,170

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 310,092,020

15.2.2 ตารางค่าสนิไหมทดแทนสทุธิ
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16.	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

17.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่
ก�าหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
แสดงดังนี้

2561
บาท

2560
บาท

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 523,912,151 418,789,363

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 154,419,687 249,069,496

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 678,331,838 667,858,859

2561
บาท

2560
บาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี 82,529,313 72,012,916

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน 8,377,056 7,915,822

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,955,972 1,579,092

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 3,602,183

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี (7,597,000) (2,580,700)

ผลประโยชน์รับโอนจากบริษัทใหญ่ 51,241 -
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี 85,316,582 82,529,313
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ค่าใช้จ่ายทีบั่นทกึในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส�าหรบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานส�าหรบัปีสิน้
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�านวน 2.88 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�านวน 0.72 ล้านบาท ตามล�าดับ) (วันที่ 31 
ธันวาคม 2561: ไม่มี)

บริษัทค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซ่ึงค�านวณโดยผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย

2561
บาท

2560
บาท

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน 8,377,056 7,915,822

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,955,972 1,579,092

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - (558,086)

- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 5,440,567

- จากการปรับปรุงประสบการณ์ - (1,280,298)

รวมค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 10,333,028 13,097,097

2561 2560

ข้อสมมติทางการเงิน

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 2.37 2.37

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละ) 5 5

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับช่วงอายุพนักงาน 3, 10, 17 3, 10, 17

อายุเกษียณ (ปี) 60 60
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การวิเคราะห์ข้อสมมตฐิานทางการเงินท่ีมผีลกระทบเพิม่ข้ึน (ลดลง) ต่อมลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนจรงิในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เนือ่งจากเป็นการ
ยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน ค�านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับการ
ค�านวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

2561
บาท

2560
บาท

ข้อสมมติทางการเงิน

อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (7,969,371) (7,630,028)

อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 9,181,922 8,811,856

อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 9,645,135 8,383,486

อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ - ลดลงร้อยละ 1 (8,508,912) (7,426,369)

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (8,335,888) (7,982,874)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - ลดลงขึ้นร้อยละ 1 2,472,242 2,479,198

อายุคาดเฉลี่ย - เพิ่มขึ้น 1 ปี 454,723 432,027

อายุคาดเฉลี่ย - ลดลง 1 ปี (451,916) (429,306)

2561
บาท

2560
บาท

ภายใน 1 ปี 1,741,223 7,011,376

มากกว่า 1 ปี - 5 ปี 22,638,365 18,897,426

เกินกว่า 5 ปี 60,936,994 56,620,511

รวม 85,316,582 82,529,313
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้าง
เลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราล่าสุด 400 วันสุดท้าย การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

18.	หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

19.	ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธสิ�าหรบัปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส�ารองไมน่อ้ยกว่าร้อยละห้าของ
ก�าไรสุทธิส�าหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ทุนส�ารองนี้จะน�ามาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้จัดสรรก�าไรสะสมไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 15.75 ล้านบาท และ 6.15 
ล้านบาท ตามล�าดับ 

2561
บาท

2560
บาท

เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 38,209,288 26,245,481

เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย 41,107,006 23,912,531

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 7,397,983 6,277,992

ภาษีขายรอน�าส่ง 2,107,300 1,797,639

อื่นๆ 20,807,174 14,487,444

รวมหนี้สินอื่น 109,628,751 72,721,087



บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561 67

20.	การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน
การจ�าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท�ารายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหาร ของบริษัท ผลการด�าเนินงาน
จ�าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น�าเสนอต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งแบ่งตามประเภทการรับประกันภัยที่ส�าคัญของบริษัทได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทด�าเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอก รายใดรายหนึ่งที่มี
จ�านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม

การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ประกันอัคคีภัย
บำท

ประกันภัยทำง
ทะเลและ

ขนส่ง
บำท

ประกันภัยรถ
บำท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

บำท

รวม
บำท

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 619,677,455 322,918,751 1,357,020,085 1,096,753,431 3,396,369,722

หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 185,114,972 222,134,854 482,570,660 546,115,545 1,435,936,031

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 434,562,483 100,783,897 874,449,425 550,637,886 1,960,433,691

หัก ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 3,223,625 (1,771,470) 146,074,560 43,733,588 191,260,303

เบ้ียประกันภยัทีถื่อเป็นรายได้สทุธิจากการประกันภยัต่อ 431,338,858 102,555,367 728,374,865 506,904,298 1,769,173,388

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 58,156,677 60,737,934 219,458,771 151,732,574 490,085,956

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 489,495,535 163,293,301 947,833,636 658,636,872 2,259,259,344

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทน 162,601,106 127,792,789 675,616,931 473,754,359 1,439,765,185

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ 109,082,765 94,186,247 220,437,350 285,420,009 709,126,371

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 135,174,372 37,834,135 161,207,144 133,898,334 468,113,985

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 93,732,476 36,355,968 249,991,694 174,794,847 554,874,985

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 282,425,189 107,796,645 866,378,419 497,027,531 1,753,627,784

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรด�ำเนินงำน 207,070,346 55,496,656 81,455,217 161,609,341 505,631,560

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 305,848,452

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 199,783,108
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สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ประกันอัคคีภัย
บำท

ประกันภัยทำง
ทะเลและ

ขนส่ง
บำท

ประกันภัยรถ
บำท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

บำท

รวม
บำท

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 612,816,106 327,392,187 1,026,527,580 986,919,740 2,953,655,613

หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 168,910,333 222,964,709 365,324,237 509,112,298 1,266,311,577

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 443,905,773 104,427,478 661,203,343 477,807,442 1,687,344,036

หัก ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 22,706,385 6,682,402 5,540,074 (2,783,294) 32,145,567

เบ้ียประกันภยัทีถื่อเป็นรายได้สทุธจิากการประกันภยัต่อ 421,199,388 97,745,076 655,663,269 480,590,736 1,655,198,469

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 45,722,178 59,401,748 135,697,376 127,212,602 368,033,904

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 466,921,566 157,146,824 791,360,645 607,803,338 2,023,232,373

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทน 73,945,875 47,050,404 632,213,701 635,371,059 1,388,581,039

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ 30,284,108 10,853,081 204,084,098 354,782,976 600,004,263

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 135,460,349 40,825,223 119,232,317 119,582,245 415,100,134

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 97,136,150 36,470,419 190,163,088 152,674,120 476,443,777

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 276,258,266 113,492,965 737,525,008 552,844,448 1,680,120,687

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนหักค่ำใช้จำ่ย
ในกำรด�ำเนินงำน 190,663,300 43,653,859 53,835,637 54,958,890 343,111,686

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 288,994,505

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 54,117,181

ประกันอัคคีภัย
บำท

ประกันภัยทำง
ทะเลและ

ขนส่ง
บำท

ประกันภัยรถ
บำท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

บำท

ส่วนที่ปันไม่ได้
บำท

รวม
บำท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 319,276,021 234,189,474 464,797,708 514,366,953 4,355,060,182 5,887,690,338

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 204,012,032 241,801,235 304,756,600 518,640,051 3,981,269,412 5,250,479,330

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 941,783,104 301,687,322 1,233,700,336 1,072,688,164 300,573,555 3,850,432,481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 835,781,387 354,958,679 898,861,593 1,041,925,302 200,390,428 3,331,917,389
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21.	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

22.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

2561
บาท

2560
บาท

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 130,184,202 99,063,155

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 101,797,559 106,765,199

ค่าภาษีอากร 1,251,056 1,466,554

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,543,819 -
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,231,579 5,246,475

ค่าบริการการจัดการ (ดูหมายเหตุข้อ 26) 16,670,662 24,074,102

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด 12,291,793 14,377,742

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น 36,877,782 38,001,278

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 305,848,452 288,994,505

2561
บาท

2560
บาท

เงินเดือนและค่าแรง 196,702,713 181,251,102

เงินประกันสังคม 3,648,977 3,635,679

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 10,333,028 9,494,914

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุข้อ 29) 10,753,529 10,186,949

ผลประโยชน์อื่นๆ 72,411,018 54,024,429

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 293,849,265 258,593,073
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23.	ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

2561
บาท

2560
บาท

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

- หุ้นสามัญ 650,513 -
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

- หุ้นสามัญ (4,532,308) -
รวมก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (3,881,795) -

2561 2560

จ�านวน
ก่อนภาษี
บาท

ผลประโยชน์
ภาษี
บาท

จ�านวนสุทธิ
จากภาษี
บาท

จ�านวน
ก่อนภาษี
บาท

ผล
ประโยชน์
ภาษี
บาท

จ�านวนสุทธิ
จากภาษี
บาท

รายการที่ต้องไม่จัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน - - - (3,602,183) 720,437 (2,881,746)

รายการที่ต้องจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย (22,969,284) 4,593,857 (18,375,427) (879,803) 175,961 (703,842)

รวม (22,969,284) 4,593,857 (18,375,427) (4,481,986) 896,398 (3,585,588)

24.	ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
สรุปได้ดังนี้
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25.	ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี้

2561 2560

ก�ำไรสุทธิ (บำท) 191,071,343 85,387,864

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ (หุ้น) 180,000,000 180,000,000

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 1.06 0.47

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ศรีอยุธยำ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทใหญ่ ลงทุนและถือหุ้น

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ธนำคำร

บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี  จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี  จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน จัดกำรกองทุน

บริษัท อยุธยำ ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่ำซื้อและลิสซิ่ง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน วัสดุก่อสร้ำง

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ธุรกิจทำงโทรทัศน์

บริษัท ทุนมหำโชค จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน รับจ้ำงโฆษณำ

บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ให้เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ประกันชีวิต

บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน รับจ้ำงโฆษณำ

บริษัท บริหำรสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน บริหำรสินทรัพย์

บรษิทั รักษำควำมปลอดภยั สยำมเรียลต้ีแอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน บริกำร
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์และลิสซิ่ง

บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน แฟ็กเตอริง

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นบำงส่วนร่วมกัน บริกำร
บริษัท อีสเทอร์นสตำร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน อสังหำริมทรัพย์

บริษัท ทัมมี่เทค จ�ำกัด กรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ที่ปรึกษำ
บริษัท เขำเขียวคันทรี่คลับ จ�ำกัด กรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ธุรกิจสนำมกอล์ฟ

บริษัท นิร์วำนำ จ�ำกัด กรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ฝึกอบรมและขำยคอมพิวเตอร์

26.	รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หนี้สินรำยได้และค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่ง เป็นรำยกำรที่เกิดกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันซ่ึงเก่ียวข้องกันโดยกำรถือหุ้นหรือกำรมีผู้ถือ
หุ้นหรือกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ซึ่งฝ่ำยบริหำรเชื่อวำ่บริษัทไม่มีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส�ำคัญในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว ดังนั้นงบ
กำรเงินนีจ้งึแสดงรวมถึงผลของรำยกำรดงักล่ำว ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในสญัญำทีท่�ำร่วมกัน และเป็นเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไปตำม
ปกติทำงธุรกิจ รำยกำรดังกลำ่วที่ส�ำคัญมีดังนี้

ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
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26.1 เงินลงทุน

ชื่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินลงทุน 
บาท

เงินปันผล
บาท

เงินลงทุน - หุ้นสามัญ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 2,040,000 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
บาท

2560
บาท

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 421,615,152 448,372,403
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 4,937,668 719,701
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) 33,835 -
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 611,891 1,497,431
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด 35,859 -
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด 340,476 100,689
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต  จ�ำกัด (มหำชน) 51,112 24,718
บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) - 241,713
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย สยำมเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด 111,408 64,556
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหำชน) 655,160 7,144
บริษัท อีสเทอร์นสตำร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหำชน) 254,769 19,976
บริษัท เขำเขียวคันทรี่คลับ จ�ำกัด 8,940 -
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด 131,203 -

7,172,321 2,675,928
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 1,118,322 934,766
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) 5,080 2,849

26.2 ยอดคงเหลือและรำยกำรคำ้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส�ำคัญมีดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
บาท

2560
บาท

เงินมัดจ�ำค่ำเช่ำและอุปกรณ์

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ำกัด 4,832,796 4,832,796
เงินวำงประกันในกำรซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) 1,007,744 1,000,000
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหนำ้

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 7,446,848 8,936,218
ค่ำธรรมเนียมผู้รับฝำกทรัพย์สินคำ้งจ่ำย

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 28,986 24,897
ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จคำ้งจ่ำย

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 13,629,079 11,237,215
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นคำ้งจ่ำย

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 24,567,240 18,850,646
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

บริษัท ศรีอยุธยำ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) 982,023 4,573,520
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) 217,957 -

เงินปันผลจ่ำย

บริษัท ศรีอยุธยำ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) 53,999,994 -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
บาท

2560
บาท

เบี้ยประกันภัยรับ

ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 16,438,790 14,782,782
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) 31,493 30,462
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด 1,381,340 1,266,662
บริษัท อยุธยำ ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ�ำกัด 9,494 31,880
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 49,303,983 46,598,032
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จ�ำกัด 9,499,701 10,003,618
บริษัท ทุนมหำโชค จ�ำกัด 34,170 40,624
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

เบี้ยประกันภัยรับ (ต่อ)

บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ�ำกัด 84,423 87,853
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ำกัด 1,025,387 875,711
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จ�ำกัด 100,673 73,170
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 399,573 424,792
บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน) - 225,000
บริษัท บริหำรสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด 359,403 401,429
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย สยำมเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด 2,097,509 1,974,032
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหำชน) 918,206 100,246
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด 160,056 75,852
บริษัท อีสเทอร์นสตำร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหำชน) 1,481,494 793,295
บริษัท ทัมมี่เทค จ�ำกัด 13,456 13,925
บริษัท เขำเขียวคันทรี่คลับ จ�ำกัด 321,510 -
บริษัท นิร์วำนำ จ�ำกัด 45,613 -

83,706,274 77,799,365

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

ดอกเบี้ยรับ
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 3,040,552 2,579,281
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหำชน) 10,053 2,849

บรษิทัใช้นโยบำยรำคำและเง่ือนไขกำรคดิค่ำเบ้ียประกันภยัรบัและเบ้ียประกันภยัต่อเช่นเดยีวกันกับทีคิ่ดกับลกูค้ำท่ัวไปและบรษิทั
ประกันภัยอื่น

บริษัทได้รับอัตรำดอกเบี้ยเทำ่กับอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

รายได้อื่น
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 600,000 540,000

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

ค่าจ้างและบ�าเหน็จ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 173,968,044 154,979,446
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 118,749,497 94,821,037

บรษิทัได้ท�าสญัญาบริการจดัการกับบรษิทัใหญ่ในการให้บรกิารเก่ียวกับด้านบุคลากร ตรวจสอบภายในและสารสนเทศ ซ่ึงอตัรา
ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงกัน ซ่ึงอ้างองิจากประมาณการเวลาและต้นทนุทีบ่รษิทัใช้ไปส�าหรบัการให้บริการแก่บรษิทัใหญ่

บริษัทจ่ายค่าจ้างและบ�าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงในสัญญา วิสาหกิจธนาคาร
และประกันภยัระหว่างบรษิทักับธนาคารทีเ่ก่ียวข้องกันดังกล่าว ทัง้นีอ้ตัราค่าบ�าเหนจ็เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 281,068 273,998
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ากัด (มหาชน) 616,696 173,306
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด 217,957 -

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ากัด 19,331,184 18,305,282
ค่าบริการการจัดการ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
(ดูหมายเหตุข้อ 21)

16,670,662 24,074,102

บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินและค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นราคาและเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

บรษิทัได้ท�าสญัญาเช่าพืน้ทีส่�านกังาน เครือ่งอปุกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน โดยมรีะยะ
เวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

บริษทัได้ท�าสญัญาบริการการจดัการกับบรษิทัใหญ่ในการรับบริการด้านการบรหิารและการจดัการด้านบัญชี ซ่ึงอตัราค่าบริการ
เป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใหญ่ใช้ไปส�าหรับการให้บริการแก่บริษัท
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ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
และวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามล�าดับ

28.	เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จ�านวน 180 ล้าน
หุ้น เป็นจ�านวนเงิน 54 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดการบัญชีปี 2560 โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

29.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุน
พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้บริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับที่พนักงานจ่าย ดังนี้

โดยบริษัทได้แต่งต้ังผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
จ�านวน 10.75 ล้านบาท และ 10.19 ล้านบาท ตามล�าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 22)

27.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายส�าหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 42,569,949 37,501,426

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,687,374 1,626,405

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,271,392 411,981

45,528,715 39,539,812

อำยุงำน อัตรำร้อยละ

น้อยกว่า 5 ปี 5

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 7 
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30.	หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกน�าไปวางประกันเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 9) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั เรือ่งอตัรา หลกัเกณฑ์และวิธกีารวางเงินส�ารองส�าหรบั
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี้

31.	ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ำกัดและภำระผูกพัน
31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสลากออมสินจ�านวน 4.50 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามล�าดับ ใช้

เป็นหลักทรัพย์ในการวางค�้าประกันในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา (ดูหมายเหตุข้อ 9)

31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงิน 20 ล้านบาท โดยมีเงินฝากประจ�า
ธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)

32.	เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จ�านวน 56.34 ล้านบาท และ 47.93 
ล้านบาท ตามล�าดับ

2561
บาท

2560
บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
เงินฝากธนาคาร 14,000,000 14,000,000

หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 300,911,454 250,941,059

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน 314,911,454 264,941,059
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33.	สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

ประเภท

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ�านวนเงิน 
ที่ต้องจ่าย ตามอาย ุ
สัญญาเช่าที่เหลือ 

บาท
ไม่เกิน 1 ปี

บาท
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พื้นที่ส�านักงาน

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,799,355 966,559 6,765,914

- อื่นๆ 8,025,895 6,135,035 14,160,930

บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,799,355 966,559 6,765,914

อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,732,473 1,288,746 9,021,219

27,357,078 9,356,899 36,713,977

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พื้นที่ส�านักงาน

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,799,355 6,765,914 12,565,269

- อื่นๆ 6,349,892 6,673,817 13,023,709

บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,799,355 6,765,914 12,565,269

อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,732,474 9,021,219 16,753,693

25,681,076 29,226,864 54,907,940

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
บาท

2560
บาท

ค่าเช่าและค่าบริการ 27,997,236 26,474,103
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34.	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
34.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย	โดยบริษัทได้ประมาณความเสียหาย

และบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ�านวน	37.00	ล้านบาท	และ	24.65	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าส�ารองสินไหมทดแทนที่บริษัทได้บันทึกไว้เพียงพอส�าหรับผลเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้น	และคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส�าคัญ

34.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร	์เป็น
จ�านวนเงินประมาณ	10.57	ล้านบาท

35.	การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการรับประกันภัย
35.1	 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

35.1.1	นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
คณะผู้บริหารของบริษัทท�าหน้าท่ีในการตัดสินใจกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการท่ีส�าคัญของบริษัท	 รวมท้ังการเตรียมการ
ต่างๆ	อย่างเป็นข้ันตอนเพือ่น�ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏบิติัได้อย่างเหมาะสม	ทันต่อสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย	หมายถึง	ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่	ความรุนแรง	และระยะเวลาที่
เกิดความเสยีหายทีเ่บ่ียงเบนจากสมมตุฐิานท่ีใช้ในการก�าหนดอตัราเบ้ียประกันภยั	การค�านวณหนีส้นิจากสญัญาประกัน
ภัย	 และการพิจารณารับประกันภัย	 บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระดับการรับเสี่ยงภัยของบริษัท	 โดยอิง
จากคูม่อืและอตัราเบีย้ประกันภยัท่ีก�าหนดไว้	รวมถึงการติดตามและควบคมุ	การกระจายตัวของความเสีย่งภยัให้มคีวาม
เหมาะสม	ไม่กระจกุตัวทัง้ในทางภมูศิาสตร์หรอืประเภทของความเสีย่ง	ซ่ึงความเสีย่งภยัทีอ่ยู่ในระดบัสงูเกินกว่าระดบั
ความเสี่ยงภัยของบริษัท	จะถูกโอนความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ	(Reinsurers)	ตามสัดส่วนที่ได้ท�าสัญญาไว้

การจดัการความเสีย่งเป็นส่วนท่ีส�าคัญของธรุกิจของบริษทั	บรษิทัมรีะบบในการควบคมุให้มคีวามสมดุลของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได	้โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารได้
มกีารควบคมุกระบวนการการจดัการความเสีย่งของบริษทัอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจว่ามคีวามสมดลุระหว่างความเสีย่ง
และการควบคุมความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ส�าคัญของแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของ	บริษัท	มีดังต่อไปนี้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก�าหนดราคา
การพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัและก�าหนดอตัราเบ้ียประกันภยัส�าหรับกรมธรรม์ประกันภยัใหม่ทกุชนดิจะพจิารณาและ
ทบทวนความเหมาะสมของความคุม้ครองรวมทัง้ได้ใช้วิธกีารทางคณติศาสตร์ประกันภยัในการก�าหนดอตัราเบ้ียประกัน
ภัย	เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยหรือเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสามารถแข่งขันได	้และเพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	ทั้งนี้	จะมีการติดตามและประเมินผลการรับประกันภัยรายผลิตภัณฑ์เป็นประจ�าเพื่อประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงคุ้มครองหรือเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม

กลยุทธ์การรับประกันภัย
บรษิทัมกีารก�าหนดกลยุทธ์การรบัประกนัภยัไว้ในแผนธรุกิจประจ�าปีของบรษิทั	ซ่ึงจะระบุถึงประเภทของภยัทีรั่บประกัน	
ประเภทธรุกิจท่ีรับประกัน	และ	ประเภทอตุสาหกรรมทีร่บัประกัน	กลยุทธ์นีจ้ะถูกถ่ายทอดจากหน่วยงานไปยังเจ้าหน้าที่
รบัประกันภยัแต่ละบคุคลผ่านทางรายละเอยีดของข้อจ�ากัดในการรบัประกันภยัซ่ึงจะก�าหนดถึงเรือ่งขนาด	ประเภทของ
ความเสี่ยงภัย	ขอบเขต	และประเภทของธุรกิจ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้
ก�าหนดไว้



บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561 81

กลยุทธ์การประกันภัยต่อ
บริษทัมกีารเอาประกันภยัต่อทัง้แบบก�าหนดสดัส่วน (Proportional Reinsurance) และแบบไม่ก�าหนดสดัส่วน (Non-
proportional Reinsurance) กล่าวคือกรณีที่เกิดความเสียหายจ�านวนมากบริษัทประกันภัยต่อจะรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามจ�านวนเงินที่ตกลงกันไว้ เพื่อควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

บรษิทัมกีารก�าหนดเกณฑ์ความน่าเช่ือถือข้ันต�า่ในการประกันภยัต่อรวมทัง้การตดิตามและการตรวจสอบการประกันภยั
ต่อของแต่ละหน่วยงานตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัมกีารตดิตามแผนการพฒันาการประกันภยัต่อ 
และความเหมาะสมเพียงพออย่างต่อเนื่อง

35.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซ่ึงข้ึนอยู่กับการ
เปลีย่นแปลงในตวัแปรความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อระดบัของหนีส้นิ ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในตวัแปรความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

2561

หนี้สินจากสัญญา 
ประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

บาท

ก�าไรและส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง)

บาท

ก่อนการประกันภัยต่อ

อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 154,215,678 (154,215,678)

อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10 (148,944,399) 148,944,399

สุทธิจากการประกันภัยต่อ

อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 81,447,496 (81,447,496)

อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10 (76,176,216) 76,176,216

2560

หนี้สินจากสัญญา 
ประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

บาท

ก�าไรและส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง)

บาท

ก่อนการประกันภัยต่อ

อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 151,843,464 (151,843,464)

อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10 (128,888,448) 128,888,448

สุทธิจากการประกันภัยต่อ

อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 87,812,749 (87,812,749)

อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10 (72,032,703) 72,032,703
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35.1.3	ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย
ความเสีย่งด้านการกระจุกตวัอาจจะเกดิจากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่	หรอืหลายเหตกุารณส์ืบเนือ่งกนั	ทีส่ามารถสง่
ผลกระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัท

บริษัทมีการจัดท�ายอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว	 โดยบริษัทมีการ
ตดิตามความเสีย่งเหล่านีท้ัง้ในช่วงการรบัประกันและการสอบทานรายงานประจ�าเดือนซ่ึงรายงานดงักล่าวแสดงถึงยอด
รวมของค่าความเสี่ยงภัยที่บริษัทมีอยู่	 นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤติและการทดสอบแบบจ�าลอง
สถานการณ์ในระหว่างปีเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของบริษัท

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ

ประกันอัคคีภัย
บาท

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

บาท

ประกันภัยรถ
บาท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

บาท

รวม
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก่อนการประกันภัยต่อ 195,784,471 107,586,430 220,022,636 241,993,786 765,387,323
สุทธิจากการประกันภัยต่อ 56,970,494 23,300,623 146,553,110 89,516,171 316,340,398

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ก่อนการประกันภัยต่อ 82,741,919 126,127,595 189,490,760 278,809,375 677,169,649
สุทธิจากการประกันภัยต่อ 38,869,765 32,255,855 126,368,958 112,597,442 310,092,020
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35.2	 ความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน
35.2.1	นโยบายการบัญชี

รายละเอยีดของนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั	วิธกีารทีใ่ช้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับสนิทรพัย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ	3

35.2.2	ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด�าเนินงานของบริษัท	และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพคล่องพิจารณาจากหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	โดยคาดการณ์จากประสบการณ์ใน
อดีต	ถึงระยะเวลาในการจ่ายช�าระ	มีดังนี้

35.2.3	ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่บริษัท	ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ
ครบก�าหนด	รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ	(Credit	Rating)

ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ	 โดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของลูกค้า	ณ	วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ	ความเสี่ยงสูงสุดทาง
ด้านสนิเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันทีร่ายงาน	
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก	ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการ
ผิดนัดช�าระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ	 โดยจะพิจารณาจากความมีช่ือเสียงและการเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงการคัดเลือกบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง	บริษัทอ้างอิงข้อมูลจากการจัดล�าดับ
ความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทมีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	จ�านวน	114.46	ล้านบาท	และ	
55.74	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ประกอบด้วยลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในประเทศ	จ�านวน	19.10	ล้านบาท	และ	
29.96	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการด�ารงเงินกองทุน	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยัก�าหนด	และลกูหนีจ้ากสญัญาประกันภยัต่อต่างประเทศ	จ�านวน	95.36	ล้าน
บาท	และจ�านวน	25.78	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งร้อยละ	99.77	และ	ร้อยละ	98.95	ตามล�าดับ	เป็นบริษัทที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือไม่ต�า่กว่าระดับ	A

ระยะเวลาในการจ่ายช�าระ

น้อยกว่า 1 ปี
บาท

1 ปี ถึง 5 ปี
บาท

5 ถึง 10 ปี
บาท

รวม
บาท

31 ธันวาคม 2561 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 494,024,629 261,887,499 9,475,195 765,387,323

31 ธันวาคม 2560 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 440,354,325 223,617,869 13,197,455 677,169,649
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ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด
บาท

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด
บาท

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
บาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากออมทรัพย์ 257,339,842 - 269,688,370 -
เงินลงทุนระยะสั้น - 968,697,981 - 928,167,663

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 294,373,112 - 336,296,581

เงินลงทุนที่ถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 1,747,212,351 - 1,493,571,430
เงินฝากธนาคารท่ีมกี�าหนด

จ่ายคนืเกิน 3 เดือน 180,937,794 - 178,290,185 -
เงินฝากธนาคารที่น�าไปวางเป็นประกัน - 203,268,345 - 202,584,549
สลากออมสนิทีถื่อไว้เพือ่ใช้ในการค�า้ประกนั - 15,750,000 - 25,700,000

รวม 438,277,636 3,229,301,789 447,978,555 2,986,320,223

35.2.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ทีม่ผีลกระทบต่อรายได้ ดอกเบีย้จากการลงทนุ 
เงินลงทนุของบริษทัประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสัน้ และระยะยาวโดยมผีลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียทัง้ท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�านึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
ควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้
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เครื่องมือทางการเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ที่มีการ
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�าหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

เกิน 5 ปี
บาท

รวม
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนระยะสั้น 928,167,663 - - 928,167,663 1.19
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140,409,014 195,887,567 - 336,296,581 2.16
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,493,571,430 - - 1,493,571,430 1.22
เงินฝากธนาคารทีน่�าไปวางเป็นประกนั 202,584,549 - - 202,584,549 1.40
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ใน

การค�้าประกัน 12,700,000 13,000,000 - 25,700,000 0.94
รวม 2,777,432,656 208,887,567 - 2,986,320,223

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

เกิน 5 ปี
บาท

รวม
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนระยะสั้น 968,697,981 - - 968,697,981 1.19
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43,243,912 251,129,200 - 294,373,112 2.01
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,747,212,351 - - 1,747,212,351 1.50
เงินฝากธนาคารทีน่�าไปวางเป็นประกนั 189,268,345 14,000,000 - 203,268,345 1.38
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ใน

การค�้าประกัน 2,750,000 13,000,000 - 15,750,000 0.60
รวม 2,951,172,589 278,129,200 - 3,229,301,789
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35.2.5	ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน
บริษทับรหิารความเสีย่งจากการลงทนุด้วยการก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร	
ซ่ึงจะก�าหนดกรอบและทศิทางการลงทนุในแต่ละปีโดยระบุขีดจ�ากัดในการลงทนุทกุประเภทและทกุระดบั	ซ่ึงพจิารณา
ก�าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง	ทัง้ทีร่ะดบัที่ก�าหนดเองภายในรวมไปถงึระดบัทีค่วบคมุโดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

35.2.6	การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรม	ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ�าเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ�านวน
เงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบันการใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่าง
กันอาจมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น	 บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

35.2.6.1	 สินทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรมรายการสินทรพัย์ทางการเงนิหรอื
หนีส้นิทางการเงินบางรายการของบรษิทัมกีารวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม	ณ	วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน	
โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าว

35.2.6.2	 สนิทรพัย์ทางการเงินหรือหนีส้นิทางการเงินทีไ่ม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมเงินสดและรายการเทยีบเท่า
เงินสด	เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ	รายได้จากการลงทุนค้างรับ	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	ลูกหนี้จาก
สัญญาประกันภัยต่อ	เงินให้กู้ยืม	สินทรัพย์อื่น	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	ค่า
นายหน้าค้างจ่าย	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 และหนี้สินอื่น	 มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี	
เนื่องจากครบก�าหนดช�าระในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ล�าดับชั้น

มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูล
ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม2561

บาท
2560
บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

หลักทรัพย์ไรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ

294,373,112 336,296,581 ระดบั	2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย	ณ	สิ้นวันท�าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน

ตราสารทุน 301,103,687 123,254,605 ระดับ	1 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหลังสุด	
ณ	สิ้นวันท�าการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ตราสารทุน 26,357,932 26,088,716 ระดับ	2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน	ณ	สิ้นวันท�าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน
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รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปนี ้พจิารณาว่าราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์ทางการเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน
มีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นเทคนิค
ในการประเมินมูลค่า สรุปได้ดังนี้

35.3 การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบรหิารทนุของบรษิทัเป็นไปเพือ่การด�ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของบริษทั เพือ่
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

การดูแลรกัษาระดบัเงินกองทนุของบริษทัต้องปฏบัิตใิห้เป็นไปตามเกณฑ์การด�ารงเงินกองทนุตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ด�ารงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

36.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”) มีมติ
อนุมัติให้บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“AZTH”) เป็นจ�านวนเงิน 748,800,000 
บาท โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีมติให้ความเห็นชอบให้บริษัท
รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในลักษณะการซื้อกิจการทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะช�าระค่าซื้อกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นเงินสด โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยัก�าหนดไว้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการรับโอนกิจการ ซ่ึงมตอินมุติันีอ้ยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

37.	การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ล�ำดับชั้น
มูลค่ำ

ยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

มูลค่ำตำมบัญชี
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

มูลค่ำตำมบัญชี
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินลงทุนที่จะถือ
จนครบก�าหนด ระดับ 2 2,147,168,490 2,147,650,368 1,900,146,164 1,900,144,334

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปซึ่งมีจ�านวนที่ไม่เป็นสาระส�าคัญถือตามราคาบัญชี
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สถิติงบการเงิน

2561 2560 2559

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เบี้ยประกันภัยรับ 3,396.37 2,953.66 3,082.39 

เบี้ยประกันภัยต่อ 1,435.94 1,266.31 1,286.53 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,960.43 1,687.35 1,795.86 

เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 191.26 32.15 (96.62)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,769.17 1,655.20 1,892.48 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 490.09 368.03 323.32 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 52.32 47.36 47.33 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (18.11) 1.10       -

รายได้อื่น 3.46 2.86 7.28 

ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ 730.64 788.58 915.09 

ค่าจ้างและบ�าเหน็จ 468.11 415.10 455.70 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 554.88 476.44 473.31 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 305.85 288.99 308.08 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 237.45 105.44 118.23 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46.38 20.05 23.30 

ก�าไรสุทธิ 191.07 85.39 94.93 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.06 0.47 0.53 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 5,887.69 5,250.48 5,389.21 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 33.80 45.76 57.92 

หนี้สินรวม 3,850.43 3,331.92 3,552.45 

ส่วนของเจ้าของ 2,037.26 1,918.56 1,836.76 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 11.32 10.66 10.20

หน่วย : ล้านบาท
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