แบบ ปผว. 1 รายปี
...................................
...
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด
(มหาชน) ) ได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล ดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้ว น
ไม่เ ป็น เท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่น สาคัญ ผิด หรือ ไม่ข าดข้อ มูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท

ลงนาม……………………………………………………
ชื่อ
นายลาร์ส ไฮบุทสกี้
ตาแหน่ง
กรรมการผู้มีอานาจ

ลงนาม……………………………………………………
ชื่อ
นายทิวากร กาญจนกิจ
ตาแหน่ง
กรรมการผู้มีอานาจ

เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลประจา ปี 2561

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) )

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวัติ ของบริษัท นโยบาย วัต ถุประสงค์ และกลยุทธ์ ใ นการดาเนิน ธุ รกิจเพื่อให้บรรลุเ ป้า หมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา
และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริ ษั ท อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา ประกั น ภัย จากั ด (มหาชน) (เดิ ม ชื่ อ ศรี อยุ ธ ยา เจนเนอรั ล ประกั นภั ย จ ากั ด
(มหาชน) )เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลักคือ การประกัน
วินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 และเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และบริษัทฯ ยัง ได้เพิ่มความ
ร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มอลิอันซ์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 128 ปี ในการประกอบธุรกิจประกันภัย ระหว่างบริษัท
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) กับ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นการผสาน
ความร่วมมือควบรวมกัน 2 บริษัทเป็นประกันภัยที่เกิดขึ้นใหม่ จะดาเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันภัย จากัด (มหาชน) และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ดาเนินการได้เมื่อวันที่ 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
และมีสานักงานสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวม 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 และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจองค์กร เราจัดหาวิธีการแก้ปัญหาด้านประกันภัย เพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้กับลูกค้าในโอกาสต่างๆ
วิสัยทัศน์องค์กร ก้าวสู่ความเป็นผู้นาในตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท
ภารกิจองค์กร เรา....จ้างงานบุคลากรที่มีทักษะและมีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้การบริการที่เป็นเลิศรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งผลกาไรจากการ
เติบโตอย่างมั่นคง ให้คามั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 4

https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
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บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) )

- กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ จากผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา ประกอบกับความแข็งแกร่งด้านเงินทุน
และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีแผนในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ก้าวทันต่อ
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงการประกันภัย
ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของการบริหารองค์กร บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการทากาไรจากการรับประกันภัยแบบยั่งยืน รวมถึงการ
เพิ่มขีดความสามารถองค์กรอย่างสม่าเสมอ
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 2

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

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด
(มหาชน) ) ประกอบธุรกิจหลักคือ การประกันวินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุก
ประเภท เมื่อ วัน ที่ 24 กั น ยายน 2525 เพื่อ ดาเนิ นธุ รกิ จรั บประกัน วิน าศภัย ได้ แก่ การประกั นอั คคี ภัย การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 8

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

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
บริษัทประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท จาแนกออกเป็นสายผลิตภัณฑ์หลัก 4 ประเภท ได้แก่
1. การประกัน อัค คีภัย ครอบคลุ มถึงการรับประกันภัยสิ่ งปลู กสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิช ย์
โรงงานอุ ต สาหกรรม ทรั พ ย์ สิ น ในอาคาร สต๊ อ กสิ น ค้ า ตลอดจนเครื่ อ งจั ก รและวั ต ถุ ดิ บ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. การประกัน ภัยทางทะเลและขนส่ง ครอบคลุ มถึงการรับประกันภัยขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ โดยทางเรื อ เดิ น ทะเลชายฝั่ ง ในแม่ น้ าล าคลอง การขนส่ งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ
ตลอดจน การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน และไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์
3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความรับผิดตาม
กฎหมาย งานวิศวกรรม และการคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
4. การประกันภัยรถยนต์ ครอบคลุมการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์
หรืออุปกรณ์ติดประจารถยนต์ การบาดเจ็บและการเสียชีวิต
(ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/product/ )
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บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) )

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

1.30

7.87

1.30

39.04

503.48

26.29

-

221.58

-

14.96

0.78

-

6.59

-

อื่นๆ

18.36

รวม
สุขภาพ

สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

43.59 1,313.43

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

264.71

วิศวกรรม

43.76

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

617.88

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสียงภัย
ทรัพย์สิน

จานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง

ภาคสมัครใจ

การประกันภัย
รถยนต์
ภาคบังคับ

สินค้า

การ
ประกัน
อัคคีภัย

ตัวเรือ

รายการ

การประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ง

330.03 3,364.75

9.81

100.00

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

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

รายชื่ออู่ซ่อมรถ, ค้นหาโรงพลาบาลและคลินิค
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/claim/information/
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน , บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง
ต่างประเทศ, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://gi.azay.co.th/claim/assistance-services/
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บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) )

1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

สานักงานใหญ่และสาขา
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/

2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) (เดิม บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด
(มหาชน) ) ตระหนักถึงความสาคัญและดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน กระบวนการทาง
บัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล การกากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทในการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว เพื่อทาให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ ของบริษัท การรับ เงินและการจ่ายเงินได้รับอนุมั ติอย่างถูกต้องตามอานาจดาเนินการที่บริษัทได้
กาหนดไว้ การแบ่งแยกหน้าที่งานภายในบริษัทมีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุดของระบบการควบคุมภายใน จะทาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง และมีการเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจาปี เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 24 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

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

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ในการส่งเสริมและสร้างเสริมความ
เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “ก้าวสู่ความเป็นผู้นาในตลาดที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท”
ชื่อ
นายลาร์ส ไฮบุทสกี้
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
นายชูศักดิ์ สาลี
นายทิวากร กาญจนกิจ

ตาแหน่ง
กรรมการผู้อานวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ดารงตาแหน่ง 30 เมษายน 2562)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อานวยการ (ดารงตาแหน่ง 20 เมษายน 2561 – 7 เมษายน 2562)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ดารงตาแหน่ง 2 เมษายน 2561)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ดารงตาแหน่ง 2 เมษายน
2561)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกากับการปฏิบัติงาน
กรรมการและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ (ดารงตาแหน่ง 2 เมษายน 2561) และผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 14-15 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการผู้อานวยการได้คัดเลือกให้มี
อานาจการกระทาการแทนบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ตามที่มีการกาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย
ชื่อ
นายลาร์ส ไฮบุทสกี้
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
นายทิวากร กาญจนกิจ
นายศักดิ์รพี สังขพันธ์
นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม
นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์
นายอิศรา ชูวิศิษฐ์
นางสาวมัทนา ไวทยะโกมล
นายสุภกิจ สุขพงษ์
นางสิริวรรณ หวังวิไล
นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก
นางสาวกฤษณา พูนศิริ
นายรักชาติ สมิตินันทน์
นางภาพร ภิยโยดิลกชัย
นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
นางสาวจิรายุ บัวเผือก

ตาแหน่ง
กรรมการผู้อานวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ดารงตาแหน่ง 30 เมษายน 2562)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อานวยการ (ดารงตาแหน่ง 20 เมษายน 2561 – 7 เมษายน 2562)
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดาเนินงาน – กรุงเทพฯ
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดาเนินงาน – กิจการสาขา
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงินและการลงทุน
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยงและรับประกันภัยต่อ
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโสและเลขานุการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมทั่วไป
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี 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 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านได้แก่
ชื่อ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ โดยมี นางภาพร ภิยโยดิลกชัย

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 30 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการกากับดูแลความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและการปฏิบัติตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปี และให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
นายทิวากร กาญจนกิจ
นายรักชาติ สมิตินันทน์
นายอิศรา ชูวิศิษฐ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 จึงได้จัดตั้ง “คณะผู้บริหารพิจารณา
การลงทุน” เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ระเบียบวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะผู้บริหารพิจรารณาการลงทุน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
ชื่อ
นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ
นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์
นายสุรจักษ์ โกฎิกุล

กรรมการผู้อานวยการ
กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
บัญชี การเงินและการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ตาแหน่ง
ประธานคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน
กรรมการคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน
กรรมการคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน

2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมการฯ ยังมีการประชุมร่วมกับ
กรรมการผู้ อ านวยการ และผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ได้ มี ก ารรายงานผลการประชุ ม ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
ชื่อ
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
นายไบรอัน เจมส์ สมิธ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(ข้อมูลเพิ่มเติม:รายงานประจาปี 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
ข้อบังคับของบริษัทได้กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทมีจานวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 2 คน กรรมการอิสระจานวน 4 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 2 คน
องค์ป ระกอบ คุณสมบั ติของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทั้งหมดมี คุณสมบัติ ต ามกฎหมาย
กาหนดและเป็นไปตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
ค่าตอบที่เป็นตัวเงิน บริษัท ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยคานึงถึงหน้าที่ความ
รั บ ผิ ดชอบและความเหมาะสมกับ อุ ตสาหกรรมธุร กิจในระดับเดี ยวกัน โดยผ่ านการพิจารณาเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินบาเหน็จกรรมการ
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 9 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ บริษัทมีค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารสาคัญสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
(ข้อมูลเพิ่มเติม:รายงานประจาปี 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 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุก
ประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไ ว้อย่างครบคลุมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การบริหารความเสี่ยง โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ มีการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ ยง ครอบคลุมไปถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ ความเสียงจากการลงทุน ในหลักทรัพย์
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน ความ
เสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อลดอัตรา
8|Page

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) )

ความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งหรือตามที่จาเป็น
- บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และเพื่อป้องกันการ
ประพฤติตนอันไม่สมควร บริษัทฯ ได้จัดทาคู่มือการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention
Guidelines) และนโยบายการแจ้งข้อมูลที่อาจเป็นช่องเปิดของความเสี่ยงจากการทุจริตหรือ
หรือการปฏิบัติไม่ชอบต่างๆ (Whistle Blower Policy) และมีการเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
เชื่อมโยงของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
(ข้อมูลเพิ่มเติม: รายงานประจาปีหน้า 25 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
การบริ หารสิทรัพย์และหนี้สิ น มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงินสาหรับ
สินทรัพย์หนุนหลังเพื่อการจ่ายชาระหนี้สิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี้สินหรือ
ภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอ เงินลงทุนของบริษัทฯ มีทั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาและดาเนินการ
บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมีการทบทวนนโยบายบริหารการลงทุนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูง มีความเสี่ยงต่า และมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยคานึงถึง
สภาพคล่องของแต่ละหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นสาคัญ
บริษัทฯ มีอัตราส่ว นเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากมี
การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุ นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดจนในการดาเนินการใดที่จะส่งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หน่ว ยงานที่ดาเนินการจะต้องมีการประมินผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับอัตราส่วนดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดาเนินการ
ทัง้ นี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2561

ปี 2560

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

4,018.53
3,984.49
3,850.43
2,444.78

4,054.59
3,984.43
3,767.40
2,363.92

3,620.61
3,583.03
3,331.92
2,069.00

3,652.94
3,582.91
3,269.03
2,007.87

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา
ประกันภัย
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
คณะผู้ บ ริ ห ารของกลุ่ มบริ ษัททาหน้ าที่ในการตัดสิ นใจกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญของกลุ่ มบริษั ท
รวมทั้งการเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ความเสี่ย งด้านการประกัน ภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุน แรง และ
ระยะเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคานวณหนี้สิน
จากสัญญาประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระดับการรับ
เสี่ยงภัยของบริษัท โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กาหนดไว้ รวมถึงการติดตามและควบคุมการกระจาย
ตัวของความเสี่ยงภัยให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์หรือประเภทของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยง
ภั ย ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง เกิ น กว่ า ระดั บ ความเสี่ ย งภั ย ของบริ ษั ท จะถู ก โอนความเสี่ ย งต่ อ ไปยั ง ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ
(Reinsurers) ตามสัดส่วนที่ได้ทาสัญญาไว้การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สาคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่ม
บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจาก
ความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ย งการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีการจัดทายอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุก
ตัว โดยกลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งในช่วงการรับประกันและการสอบทานรายงานประจาเดือนซึ่ง
รายงานดังกล่าวแสดงถึงยอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยที่กลุ่มบริษัทมีอยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้จัดทาการทดสอบ
ภาวะวิกฤติและการทดสอบแบบจาลองสถานการณ์ในระหว่างปีเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
ของกลุ่มบริษัท
(ข้อมูลเพิ่มเติม:รายงานประจาปีหน้า 80-82 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )

ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
จานวน
1,060.84
114.41
-
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
บริษัทฯ คานวณเงินสารองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ ในประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินสารองเพื่อการเสี่ยงภัย โดยใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษ
หนึ่งส่วนยี่สิบสี่) ใช้กับการประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง(ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด ส่วนวิธีร้อยละ
ร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ใช้กับการประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวาลา
คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มรี ายละเอียด ดังนี้
รายการ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
1,679.39

1,444.85

1,391.83

1,196.30

765.39

919.08

677.17

811.57

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุน ผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึ ง มูลค่า หนี้สินจากสัญ ญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ
กากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจาก นาย
ทะเบี ย นตามหลัก การทางคณิตศาสตร์ป ระกันภัย ที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้ องสอดคล้อ งกับ
ประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความ
ผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้อสังเกตุ ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคา
ประเมิน อย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่
จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่
ถ้วนก่อนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
บริษัทเป็นธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นธุรกิจที่บริษัทรับโอนความเสี่ยงภัยจากประชาชนและภาคธุรกิจ มีความ
รับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้รับชาระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทน
เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรสารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึง
ลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถประกอบธุรกิจการลงทุนได้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 โดยนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ซื้อขาย
ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ หน่วยลงทุน ตรา
สารหนี้ เงินฝากกับสถาบันการเงินและการให้กู้ยืนเงิน
การประกอบธุรกิจลงทุนของบริษัทฯ จะมีสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) คอยควบคุมกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท ดังนั้นการลงทุนของบริษัทจึงต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจ
อื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (“ประกาศ”)
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน

ปี 2561
ราคาบัญชี

เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุ น (ไม่ ร วมเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงิ นให้ กู้ ยืม ,เงิ นให้ เ ช่า ซื้อ รถ และให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ก า ร ซื้ อ หุ้ น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2560
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

644.17

644.17

666.68

666.68

3,026.03

3,025.97

2,783.74

2,783.61

321.94

358.06

144.09

176.55

26.36

26.36

26.09

26.09

0.03

0.03

0.01

0.01

-

-

-

-

4,018.53

4,054.59

3,620.61

3,652.94

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา
ประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ในงบการเงินของบริษัทฯ แสดงกาไรก่อนหักภาษีเงินได้จานวนทั้งสิ้น 237.45 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจานวน 105.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 132.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 125.20
ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 46.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีจานวน 20.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 26.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 131.21 ดังนั้นผลประกอบการในงบการเงินสาหรับปี 2561 จึงแสดงกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้จานวน 191.07 ล้านบาท คิดเป็นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.06 บาท กาไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมี
จานวน 85.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 105.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 123.76 การวิเคราะห์และคาอธิบาย
ข้างต้นศึกษาได้จาก งบการเงิน ควบคู่ไปกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )

ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้เป็นอย่างน้อย
รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
3,396.37
2,953.66
1,769.17
1,655.20
37.81
51.33
191.07
85.39

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น ( Return on equity)

2561
41.30
46.39
87.69
520.58
9.66

2560
47.64
48.16
95.81
529.10
4.55
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
คณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ได้ อ อกประกาศนายทะเบี ย นให้ บ ริ ษั ท
ประกันภัยต้องดารงเงินกองทุนตามกฎหมายโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทต้อง
ดารงสาหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต และด้านกระจุกตัว และอัตราส่ วนเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละ 140 การ
ดารงอัตราส่ ว นต่างๆ ตามข้อก าหนดของหน่ว ยงานกากับดูแลและอัตราส่ ว นที่ ส าคัญซึ่งเป็นลั ก ษณะเฉพาะของ
อุตสาหกรรม
ทั้งนี้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

2560
5,718.52
3,767.39
2,363.92
1,403.47
1,951.12
1,064.06
1,908.19
179.33

5,102.13
3,269.03
2,007.87
1,261.16
1,833.10
1,023.74
1,781.13
173.98

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็น
ในการกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
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บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) )

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรั บรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
บริษัทจัดทาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย งบการเงินของบริษัทได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การนาเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับงวดบัญชี
ปัจจุบันในระหว่างงวด บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทาง
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 256 1
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตี ความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญ ชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่า วถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัท
(ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานประจาปี หน้า 40-42 https://gi.azay.co.th/wp-content/uploads/2019/04/SAGI_TH_FINAL-1.pdf )
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