
 
 
 
 

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561) 
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 

 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ) ได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ และขอรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท 

 
 

                                                                   
 

 
                                                              

 
  

แบบ ปผว. 1 รายป ี

...................................

... 

       ลงนาม…………………………………………………… 
            ชื่อ         นายลาร์ส ไฮบุทสกี ้ 
     ต าแหน่ง         กรรมการผู้มีอ านาจ       

 
 
 

       ลงนาม…………………………………………………… 
            ชื่อ       นายทิวากร กาญจนกิจ  
     ต าแหน่ง         กรรมการผู้มีอ านาจ       
 
 
      เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
      ข้อมูลประจ า ปี 2561 

 

 



บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ) 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา 
และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย   
 

1.1 ประวัติบริษัท                
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) )เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลักคือการประกัน
วินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525  และเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และบริษัทฯ ยังได้เพ่ิมความ
ร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มอลิอันซ์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 128 ปี ในการประกอบธุรกิจประกันภัย ระหว่างบริษัท 
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นการผสาน
ความร่วมมือควบรวมกัน 2 บริษัทเป็นประกันภัยที่เกิดขึ้นใหม่ จะด าเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ด าเนินการได้เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562  
 

(ข้อมูลเพิ่มเติม: https://gi.azay.co.th/company-information/history/ ) 
 

 สถานประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซน B ชั้น 7 โซน B  ชั้น 8 
โซน A และ B ชั้น 9 โซน A2 และ B2 ชั้น 18 โซน A  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
และมีส านักงานสาขาท่ีครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวม 19 สาขา โทรศัพท์ +662-6572555 โทรสาร 
+662-6572500 Website: https://gi.azay.co.th/   

 

(ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://gi.azay.co.th/contact-us/contact-branches/ ) 
 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
- ธุรกิจองค์กร   เราจัดหาวิธีการแก้ปัญหาด้านประกันภัย เพ่ือบรรเทาความเสี่ยงให้กับลูกค้าในโอกาสต่างๆ 
- วิสัยทัศน์องค์กร  ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท 
- ภารกิจองค์กร  เรา....จ้างงานบุคลากรที่มีทักษะและมีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี

นวัตกรรมใหม่ๆ ให้การบริการที่เป็นเลิศรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งผลก าไรจากการ
เติบโตอย่างมั่นคง ให้ค าม่ันสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าปี หน้า 4  https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
 
 
 

https://gi.azay.co.th/company-information/history/
https://gi.azay.co.th/
https://gi.azay.co.th/contact-us/contact-branches/
https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf


บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ) 
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 - กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  จากผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา ประกอบกับความแข็งแกร่งด้านเงินทุน 

และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีแผนในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ก้าวทันต่อ
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมประกันภัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงการประกันภัย
ไดอ้ย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของการบริหารองค์กร บริษัทฯ ยังคงยึดม่ันในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการท าก าไรจากการรับประกันภัยแบบยั่งยืน รวมถึงการ
เพ่ิมขีดความสามารถองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

 

    (ข้อมูลเพิ่มเตมิ : รายงานประจ าปี หน้า 2  https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ) ประกอบธุรกิจหลักคือ การประกันวินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุก
ประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 เพ่ือด าเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยได้แก่ การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์ 
 

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าปี หน้า 8  https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 

 
1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย 

  แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 
 

บริษัทประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท จ าแนกออกเป็นสายผลิตภัณฑ์หลัก 4 ประเภท ได้แก่   
 

1. การประกันอัคคีภัย ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ 
โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สิน ในอาคาร สต๊อกสินค้า ตลอดจนเครื่องจั กรและวัตถุดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเลชายฝั่งในแม่น้ าล าคลอง การขนส่งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ  
ตลอดจน การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน และไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ 

3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความรับผิดตาม
กฎหมาย งานวิศวกรรม และการคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล  

4. การประกันภัยรถยนต์ ครอบคลุมการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์
หรืออุปกรณ์ติดประจ ารถยนต์ การบาดเจ็บและการเสียชีวิต  

 
 (ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/product/  ) 

   
 

   
 
 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
https://gi.azay.co.th/product/
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        ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2561 
                                            หน่วย : ล้านบาท 

        

 
1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย   
  

 1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
 

 
 

 
 

 

ข้อมูลทั่วไปในการแจ้งเคลม,  การเคลมประกันรถยนต์,  การเคลมประกันทั่วไป 
ข้อมูลเพ่ิมเติม : https://gi.azay.co.th/claim/claimnotification/ 

รายชื่ออู่ซ่อมรถ, ค้นหาโรงพลาบาลและคลินิค                                           
ข้อมูลเพ่ิมเติม : https://gi.azay.co.th/claim/information/ 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน , บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง
ต่างประเทศ, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน                                                   

ข้อมูลเพ่ิมเติม : https://gi.azay.co.th/claim/assistance-services/ 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

การประกันภัย
รถยนต ์

การประกันภัยเบด็เตลด็ 

รวม 
ตัว

เรือ
 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังค
ับ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เส
ียง

ภัย
ทร

ัพย
์สิน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ต่อ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ัติเ

หต
สุ่ว

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จ านวนเบี้ย
ประกันภัยรบั

โดยตรง 
617.88 43.76 264.71 43.59 1,313.43 503.48 26.29 - 221.58 - 330.03 3,364.75 

สัดส่วน 
ของเบี้ย

ประกันภัย 
(ร้อยละ) 

18.36 1.30 7.87 1.30 39.04 14.96 0.78 - 6.59 - 9.81 100.00 
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    1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 
 

 
 

 
2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ

ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
 

2.1  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (เดิม บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ) ตระหนักถึงความส าคัญและด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
โดยให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน กระบวนการทาง
บัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทในการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว เพ่ือท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ ของบริษัท การรับเงินและการจ่ายเงินได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามอ านาจด าเนินการที่บริษัทได้
ก าหนดไว้ การแบ่งแยกหน้าที่งานภายในบริษัทมีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุดของระบบการควบคุมภายใน จะท าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง และมีการเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจ าปี เพ่ือให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 

    (ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าปี หน้า 24 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf  ) 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานใหญ่และสาขา 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/contact-us/contact-branches/ 

ลูกค้าสัมพันธ์                                                                                          
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/contact-us/contact-form/ 

        แจ้งเรื่องร้องเรียน                                                                                                
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/contact-us/contact-complains/ 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข้อมูลเพิ่มเติม:รายงานประจ าปี หน้า12 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 

 
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ในการส่งเสริมและสร้างเสริมความ 
เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในตลาดที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท”  

 

ชื่อ ต าแหน่ง 
นายลาร์ส ไฮบุทสกี ้ กรรมการผู้อ านวยการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร (ด ารงต าแหน่ง 30 เมษายน 2562) 
นายวโิรจน์ เศรษฐปราโมทย ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ (ด ารงต าแหน่ง 20 เมษายน 2561 – 7 เมษายน 2562) 
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ด ารงต าแหน่ง 2 เมษายน 2561) 
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ด ารงต าแหน่ง 2 เมษายน 

2561) 
นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติงาน 
นายไบรอัน เจมส์ สมธิ กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
นายสุวัฒน์ สขุสงเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการ  
นายทิวากร กาญจนกิจ กรรมการ (ด ารงต าแหน่ง 2 เมษายน 2561) และผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานธุรกจิประกันภัย  
 
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าป ีหน้า 14-15 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 

 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
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คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการผู้อ านวยการได้คัดเลือกให้มี
อ านาจการกระท าการแทนบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ตามท่ีมีการก าหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย 
 
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการผู้อ านวยการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ด ารงต าแหน่ง 30 เมษายน 2562) 
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ (ด ารงต าแหน่ง 20 เมษายน 2561 – 7 เมษายน 2562) 
นายทิวากร กาญจนกิจ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย 
นายศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายด าเนินงาน – กรุงเทพฯ 
นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายด าเนินงาน – กิจการสาขา 
นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงินและการลงทุน 
นายอิศรา ชูวิศิษฐ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยงและรับประกันภัยต่อ 
นางสาวมัทนา ไวทยะโกมล ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
นายสุภกิจ สุขพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 
นางสิริวรรณ หวังวิไล ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโสและเลขานุการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
นางสาวกฤษณา พูนศิริ  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
นายรักชาติ สมิตินันทน์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางภาพร ภิยโยดิลกชัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมท่ัวไป 
นางสาวจิรายุ บัวเผือก ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์  
 
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าป ีหน้า 16-17 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 

 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล 
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านได้แก่ 

 

 
 

              
  
 
 
 
 

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าป ีหน้า 30 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
 
 
 
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการตรวจสอบ  
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย ์ กรรมการตรวจสอบ 
ท้ังนี้ โดยมี นางภาพร ภิยโยดิลกชัย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการในการก ากับดูแลความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและการปฏิบัติตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี และให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

  

ชื่อ ต าแหน่ง 
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   
นายทิวากร กาญจนกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
นายรักชาติ สมิตินันทน ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
นายอิศรา ชูวิศิษฐ ์ กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง 

 

 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 จึงได้จัดตั้ง “คณะผู้บริหารพิจารณา
การลงทุน” เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ระเบียบวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะผู้บริหารพิจรารณาการลงทุน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
นายวโิรจน์ เศรษฐปราโมทย ์ กรรมการผู้อ านวยการ ประธานคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน  
นายไบรอัน เจมส์ สมธิ กรรมการ กรรมการคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน 
นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

บัญชี การเงินและการลงทุน 
กรรมการคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน 

นายสุรจักษ ์โกฎิกุล ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารพจิารณาการลงทุน 
 

 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมการฯ ยังมีการประชุมร่วมกับ
กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

       (ข้อมูลเพิ่มเตมิ:รายงานประจ าปี หน้า 29 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
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          2.4.5 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) 
  - ไม่มี - 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
ข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทมีจ านวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน กรรมการอิสระจ านวน 4 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน     

องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทั้งหมดมีคุณสมบัติ ตามกฎหมาย
ก าหนดและเป็นไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  
 
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

ค่าตอบที่เป็นตัวเงิน บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบและความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินบ าเหน็จกรรมการ  

       (ข้อมูลเพิ่มเตมิ : รายงานประจ าปี หน้า 9 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ บริษัทมีค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของกรรมการและผู้บริหารส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

   (ข้อมูลเพิ่มเติม:รายงานประจ าปี หน้า 77 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
  

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  
 

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
 

บริษัทฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุก
ประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครบคลุมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สามารถระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ มีการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมไปถึง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ ความเสียงจากการลงทุน ในหลักทรัพย์ 
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน ความ
เสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชั่น เพ่ือลดอัตรา 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf
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ความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งหรือตามท่ีจ าเป็น 
 

- บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และเพ่ือป้องกันการ
ประพฤติตนอันไม่สมควร บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริต  (Fraud Prevention 
Guidelines) และนโยบายการแจ้งข้อมูลที่อาจเป็นช่องเปิดของความเสี่ยงจากการทุจริตหรือ
หรือการปฏิบัติไม่ชอบต่างๆ (Whistle Blower Policy) และมีการเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
เชื่อมโยงของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 

 
       (ข้อมูลเพิ่มเติม: รายงานประจ าปีหน้า 25 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 
 การบริหารสิทรัพย์และหนี้สิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินส าหรับ
สินทรัพย์หนุนหลังเพ่ือการจ่ายช าระหนี้สิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้สินหรือ
ภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอ เงินลงทุนของบริษัทฯ มีท้ังการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาและด าเนินการ
บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมีการทบทวนนโยบายบริหารการลงทุนอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สูง มีความเสี่ยงต่ า และมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยค านึงถึง
สภาพคล่องของแต่ละหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นส าคัญ 
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากมี
การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดจนในการด าเนินการใดที่จะส่งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หน่วยงานที่ด าเนินการจะต้องมีการประมินผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับอัตราส่วนดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้บริหารระดับสูงพิจารณาอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ 

  

            ทัง้นี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มรีายละเอียด ดังนี้ 
      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบญัช ี ราคาประเมิน ราคาบญัช ี ราคาประเมิน 
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets) 4,018.53 4,054.59 3,620.61 3,652.94 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 3,984.49 3,984.43 3,583.03 3,582.91 

หนี้สินรวม 3,850.43 3,767.40 3,331.92 3,269.03 

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 2,444.78 2,363.92 2,069.00 2,007.87 

 

หมายเหตุ   -  ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า  

ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา
ประกันภัย 
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

 

  คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทท าหน้าที่ในการตัดสินใจกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท 
รวมทั้งการเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และ
ระยะเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การค านวณหนี้สิน
จากสัญญาประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระดับการรับ
เสี่ยงภัยของบริษัท โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงการติดตามและควบคุมการกระจาย
ตัวของความเสี่ยงภัยให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์หรือประเภทของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยง
ภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงภัยของบริษัทจะถูกโอนความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurers) ตามสัดส่วนที่ได้ท าสัญญาไว้การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่ม
บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจาก
ความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

  ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีการจัดท ายอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยเพ่ือใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุก
ตัว โดยกลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งในช่วงการรับประกันและการสอบทานรายงานประจ า เดือนซึ่ง
รายงานดังกล่าวแสดงถึงยอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยที่กลุ่มบริษัทมีอยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้จัดท าการทดสอบ
ภาวะวิกฤติและการทดสอบแบบจ าลองสถานการณ์ในระหว่างปีเพ่ือใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
ของกลุ่มบริษัท 

     (ข้อมูลเพิ่มเติม:รายงานประจ าปีหน้า 80-82 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 

   
       ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
รายการ จ านวน 

ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ          1,060.84 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ             114.41 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ                         - 

 
 
 
 
 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf


บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ) 
 

11 | P a g e  
  

 
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
 

  บริษัทฯ ค านวณเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินส ารองเพ่ือการเสี่ยงภัย โดยใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษ
หนึ่งส่วนยี่สิบสี่) ใช้กับการประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง(ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด  ส่วนวิธีร้อยละ
ร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ใช้กับการประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวาลา
คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน 
 

 

     ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มรีายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท  

 

 
         หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุน ผู้

วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว  

  - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ
ก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซ่ึงจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจาก นาย
ทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้ องสอดคล้องกับ
ประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าส ารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความ
ผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงให้เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

        ข้อสังเกต ุ  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคา
ประเมิน อย่างมีนัยส าคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่
จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่
ถ้วนก่อนตัดสินใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
หนี้สินจากสญัญาประกันภัย     

- ส ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 
  (Premium liabilities) 

1,679.39 1,444.85 1,391.83 1,196.30 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน   
  (Claim liabilities)  

765.39 919.08 677.17 811.57 
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6. การลงทุนของบริษัท  

บริษัทเป็นธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นธุรกิจที่บริษัทรับโอนความเสี่ยงภัยจากประชาชนและภาคธุรกิจ มีความ
รับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทน 
เพ่ือให้บริษัทสามารถจัดสรรส ารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึง
ลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ 
 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถประกอบธุรกิจการลงทุนได้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 โดยน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ซื้อขาย
ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ หน่วยลงทุน ตรา
สารหนี้ เงินฝากกับสถาบันการเงินและการให้กู้ยืนเงิน 
 การประกอบธุรกิจลงทุนของบริษัทฯ จะมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) คอยควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท ดังนั้นการลงทุนของบริษัทจึงต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจ
อ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (“ประกาศ”) 
 

      ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบญัช ี ราคาประเมิน ราคาบญัช ี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบันการเงินและ        
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 

644.17 
 

644.17 
 

666.68 
 

666.68 
 

ตราสารหน้ี (พันธบัตร,หุ้นกู้,              
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 

3,026.03 3,025.97 2,783.74 2,783.61 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 

321.94 358.06 144.09 176.55 

หน่วยลงทุน 26.36 26.36 26.09 26.09 
เงินให้กู้ยืม ,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

0.03 0.03 0.01 0.01 

ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ก า ร ซื้ อ หุ้ น           
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตราสารอนุพันธุ์ - - - - 
เงินลงทุนอ่ืน - - - - 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 4,018.53 4,054.59 3,620.61 3,652.94 
 
 หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
                 - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า

ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา
ประกันภัย 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 

 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ในงบการเงินของบริษัทฯ แสดงก าไรก่อนหักภาษีเงินได้จ านวนทั้งสิ้น 237.45 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจ านวน 105.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 132.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 125.20 
ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 46.38 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 20.06 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
จ านวน 26.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 131.21 ดังนั้นผลประกอบการในงบการเงินส าหรับปี 2561 จึงแสดงก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้จ านวน 191.07 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.06 บาท ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมี
จ านวน 85.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 105.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 123.76 การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ข้างต้นศึกษาได้จาก งบการเงิน ควบคู่ไปกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าปี https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
 
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้เป็นอย่างน้อย 

       หน่วย : ล้านบาท 
รายการ  2561 2560 

เบ้ียประกันภัยรับรวม 3,396.37 2,953.66 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 1,769.17 1,655.20 
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น   37.81 51.33 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  191.07 85.39 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ร้อยละ)  
อัตราส่วน 2561 2560 

อัตราส่วนค่าสนิไหมทดแทน ( Loss Ratio) 41.30 47.64 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย ( Expense Ratio) 46.39 48.16 
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 87.69 95.81 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity ratio) 520.58 529.10 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น ( Return on equity) 9.66 4.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf


บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ) 
 

14 | P a g e  
  

 
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืน 

 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศนายทะเบียนให้บริษัท
ประกันภัยต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทต้อง
ด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต และด้านกระจุกตัว และอัตราส่ วนเงินกองทุนที่ต้อง
ด ารงตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 140 การ
ด ารงอัตราส่วนต่างๆ ตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลและอัตราส่วนที่ส าคัญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
อุตสาหกรรม 

 
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ  ให้มีรายละเอียด  ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ  ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  

2561 2560 
สินทรัพย์รวม 5,718.52 5,102.13 
หนี้สินรวม   3,767.39 3,269.03 

- หนี้สินจากสัญญาประกนัภัย  2,363.92 2,007.87 
   - หนี้สินอื่น  1,403.47 1,261.16 
ส่วนของเจ้าของ  1,951.12 1,833.10 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน   (ร้อยละ) 1,064.06 1,023.74 
เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด  1,908.19 1,781.13 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย  179.33 173.98 

 
    หมายเหตุ  -  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็น
ในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 

 -  เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 -  รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว 
 

 บริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย งบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การน าเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 
 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับงวดบัญชี
ปัจจุบันในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทาง
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 256 1 
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท 
 
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจ าปี หน้า 40-42 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf ) 
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