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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ 

เศรษฐกิจไทยปี	2556	เริ่มด้วยความคาดหวังว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ระหว่าง
ร้อยละ	5	ถงึ	6	โดยมปัีจจยัเกือ้หนนุมาจากกระแสเงนิทนุต่างชาตทิีไ่หลเข้ามา	
ลงทุนในตลาดทุน	 การส่งออกที่น่าจะเติบโตดี	 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	
ของภาครัฐที่สนับสนุนการบริโภค	 และการลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่า	
จะมีต่อเนื่อง	ส่วนหนึ่งจากความคาดหวังในโครงการลงทุนต่างๆ	ของรัฐบาล	
ที่น่าจะเริ่มดำาเนินการได้บางส่วนในระหว่างปี	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงครึ่งหลัง
ของปีเศรษฐกิจไทยมิได้เป็นไปตามคาดแต่กลับชะลอตัวลงมาก	 เนื่องจาก
ราคาสนิค้าเกษตรตกตำา่	การหดตวัของอปุสงค์ในประเทศหลงัผลของมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ	 รวมถึงนโยบายรถยนต์คันแรกทยอยจบลง		
หนีค้รวัเรอืนกเ็พิม่ขึน้สูร่ะดบัสงู	และการลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ของรฐับาล
ไม่สามารถดำาเนนิได้ตามแผน	รวมทัง้ผูป้ระกอบการเริม่ชะลอการลงทนุออกไป	
เพื่อรอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง	 นอกจากนี้	 การส่งออก	
สนิค้ากย็งัไม่ได้รบัอานสิงส์มากนกัจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก	จงึมเีพยีง	
“การท่องเทีย่ว”	ทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นสำาคญัของเศรษฐกจิไทยตลอดปีทีผ่่านมา	
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี	2556	ขยายตัวเพียงร้อยละ	2.9

ในช่วงเดยีวกนั	ธรุกจิประกนัภยัไทยมอีตัราการเตบิโตของสดัส่วนเบีย้ประกนัภยั	
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ	 5.0	 เพิ่มขึ้นเป็น	
ร้อยละ	 5.4	 ในปีที่ผ่านมาเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น	
เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่	203,000	ล้านบาท	โดยคิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่มาจาก	
เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ร้อยละ	58	โดยการเตบิโตนีม้าจากโครงการรถยนต์คนัแรก	
ของรัฐบาล	 แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี	2556	ส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจประกันภัยชะลอตัวลง

สำาหรับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2556	จากงบการเงินรวม	บริษัทฯ	
มรีายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ	24	และ	กำาไรสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ	521	อนัเป็นผลมาจาก	
ผลประกอบการที่ดีเยี่ยมของ	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	
(มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและปัจจุบัน		
ได้ฟ้ืนตวัจากผลกระทบต่างๆ	ทีเ่กดิจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัปี	2554	ได้อย่าง
สมบูรณ์แล้ว	และพร้อมที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต	
และ	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ที่บริษัทฯ	 ได้เข้าไปถือหุ้นไว้ร้อยละ	 20	 ก็มีผลประกอบการที่ดีเช่นเดียวกัน		
โดยครั้งนี้ถือเป็นการนับผลประกอบการรวมทั้งหมดแบบเต็มปีเป็นปีแรก	
และส่งผลให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำาไรจำานวน	355	ล้านบาท
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ปี	 2557	 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มชะลอลง	 อันเป็นผลจากสถานการณ์	
ทางการเมอืง	ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสญูญากาศทางการเมอืง	อปุสรรคและ
ความล่าช้าในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรฐับาลบางโครงการ	ซึง่ส่งผลต่อ
ความเชือ่มัน่ในการบรโิภคและลงทนุของภาคเอกชน	รวมทัง้ประสทิธภิาพและ
พลังเหวี่ยงในการใช้จ่ายของรัฐบาล	อย่างไรก็ดี	เศรษฐกิจไทยน่าจะพอรับมือ
กับปัญหาการเมืองในประเทศและสถานการณ์การเงินโลกได้	 ประเทศไทย
ยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ	
เนื่องจากพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยมั่นคง	 และฐานะการเงินของภาคธุรกิจ
และธนาคารพาณิชย์ยังเข้มแข็ง	 โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี	 2557	 จะเติบโต
ร้อยละ	2.5	ถึง	3.0

สำาหรับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี	2557	คาดว่าอัตราการเติบโต
จะอยู่ที่ร้อยละ	 5	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดของนโยบายรถยนต์	
คันแรก	 อัตราเบี้ยประกันภัยพิบัติสำาหรับบ้านอยู่อาศัย	 ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง	(SME)	และอตุสาหกรรมทีจ่ะปรบัตวัลดลง	และโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานบางโครงการที่เลื่อนเวลาออกไป	และเป็นที่คาดว่าจะมีการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับธุรกิจประกันภัยโดยเปลี่ยนรูปแบบกรมธรรม์ไปสู่แบบอิเล็กทรอนิกส์	
โดยจะเริม่พฒันาจากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์	กรมธรรม์อบุตัเิหตสุ่วนบคุคล	
และกรมธรรม์บ้านอยูอ่าศยั	และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	คาดว่าจะแถลงแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ฉบับใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี	2557	นี้	ส่วนผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
อาเซียนต่ออุตสาหกรรมประกันวินาศภัยนั้น	 น่าจะมีผลบวกบ้างจากที่บริษัท
ประกันภัยต่างชาติและบริษัทประกันภัยในระดับภูมิภาคจะได้ทวีการแข่งขัน
สูงขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ธุรกิจและรุกส่วนแบ่งตลาด

ท้ายสุดนี้	ในนามของคณะกรรมการ	ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	และพนักงาน
ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ	มุ่งมั่น	ทุ่มเทในการสร้างผลงานที่ดี
ในปีทีผ่่านมา	และ	ขอขอบคณุลกูค้า	ผูถ้อืหุน้	และผูม้อีปุการคณุทีไ่ด้สนบัสนนุ	
และมอบความไว้วางใจกับบริษัทฯตลอดมา	

นายวีระพันธุ์  ทีปสุวรรณ
ประธานกรรมการ

มร. โรวัน ดี อาซี่
กรรมการผู้อำานวยการ
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จุดเด่นทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น เบี้ยประกันภัยรับ

กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย กำาไรจากการลงทุน

กำาไรต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล กำาไรสุทธิ
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ดำาเนินงานการลงทุน	รวมถึง	
ผลตอบแทน	และเงินปันผล	
โดยใช้หลักการวางแผนแบบ

ระยะยาว

กลยุทธ์

สร้างคุณค่าให้กับองค์กร	โดย
การมอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่
ผู้ถือหุ้นผ่านแนวทางต่อไปนี้

ค่านิยมองค์กร

	 ความรับผิดชอบ
	 ความโปร่งใส
	 ความเคารพต่อกัน
	 ความเที่ยงธรรม
	 ความซื่อสัตย์
	 ความเชือ่ถอืไวว้างใจ

วิสัยทัศน์องค์กร

จะเป็นหนึ่งในผู้นำาบริษัทเพื่อการลงทุนทางด้าน
ธุรกิจประกันภัย	โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์	
ความเชี่ยวชาญ	และเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

พันธกิจ

	 มีบุคคลากรที่มีความสามารถ	
	 มีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจ
	 สามารถมอบบริการที่เป็นเลิศ
	 มุ่งมั่นกับการสร้างความเจริญเติบโตให้

องค์กรอย่างยั่งยืน
	 สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
	 พันธสัญญาที่จะปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรรหา	และคัดสรรการลงทุน
ในองค์กรต่างๆ	ที่มีภาพลักษณ์
ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง	และ/หรือ	
จากองค์กรที่มีสินทรัพย์อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
และการลงทุนที่บริษัทฯ	กำาหนด

วิสัยทัศน์องค์กร และพันธกิจ

ธุรกิจองค์กร

เราคือบริษัทเพื่อการลงทุนที่มีเป้าหมาย		
การลงทุนหลักในธุรกิจประกันภัยรวม	
ทั้งประกันชีวิต	และ	ประกันวินาศภัย		
และธุรกิจอื่นๆ	โดยการเพิ่มคุณค่า	

ของการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

5บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



คณะกรรมการบริษัทฯ

 1 นายวีระพันธ์ุ ทีปสุวรรณ
	 	 ประธานกรรมการ

 2 นายโรวัน ดี อาซ่ี
	 	 กรรมการผู้อำานวยการ

 3 นายชูศักด์ิ สาลี
	 	 กรรมการผู้จัดการ

 7 นายเมธา สุวรรณสาร
	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและ
	 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด	
	 	 ค่าตอบแทน

 8 นายอดิศร ตันติอนันท์กุล*
	 	 กรรมการ	

 9 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
	 	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและ	
	 	 กำาหนดค่าตอบแทน

10  นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม Ph.D.
	 	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและ	
	 	 กำาหนดค่าตอบแทน

 11 นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
	 	 กรรมการ

 12 นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
	 	 กรรมการอิสระ

หมายเหตุ	 *	กรรมการครบวาระหรือสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งระหว่างปี	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556

6 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



โครงสร้างบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ	
ผู้จัดการ

กรรมการ	
และผู้ช่วยกรรมการ	

ผู้จัดการ		
(ท่ีปรึกษาฝ่ายสารสนเทศ)

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ	
พิจารณาด้าน	
การลงทุน

คณะกรรมการ	
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ	
ผู้อำานวยการ

คณะกรรมการ	
กำากับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 4 นายลักษณ์ ทองไทย
	 	 กรรมการ	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 5 นายสุรชัย พฤกษ์บำารุง
	 	 กรรมการอิสระ	
	 	 และประธานกรรมการตรวจสอบ

 6 นายวิชิต กรวิทยาคุณ
	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
	 	 และประธานกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน

7บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ

	 		 	 	 	 	 	 นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 
	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

อายุ 	 72	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Northeastern	University,	USA
	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	Boston	University,	USA
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 -	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ปี	2551

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 ประธานกรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 กรรมการ	บจก.	เอ็กซ์คลูซีฟ	ซีเนียร์	แคร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
	 ประธานกรรมการ	บมจ.	ปูนซีเมนต์นครหลวง
	 รองประธานกรรมการ	บมจ.	อีสเทอร์น	สตาร์	เรียลเอสเตท
	 กรรมการ	บจก.	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 ประธานกรรมการ	บมจ.	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต
	 (เดิมชื่อ	บมจ.	อยุธยาอลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันชีวิต)

	 		 	 	 	 	 	 นายโรวัน ดี อาซี่
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการผู้อำานวยการ

อายุ 	 59	ปี

การศึกษา 	 University	of	Witwatersrand,	Johannesburg,	South	Africa
	 Ashridge	Business	School,	UK
	 Director	Certificate	Program	(DCP	103/2008)

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการผู้อำานวยการ	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 กรรมการ	บมจ.	ศรีอยุธยาประกันภัย
	 กรรมการผู้จัดการ	Allianz	Insurance	Company	of	Singapore	Pte.	Ltd.
	 ผู้อำานวยการโครงการ	Allianz	Insurance	Management	Asia	Pacific

8 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



	 		 	 	 	 	 	 นายชูศักดิ์ สาลี
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

อายุ 	 60	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Sul	Ross	State	University,	USA
	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา	จำากัด
	 กรรมการ	บจก.	อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง

	 		 	 	 	 	 	 นายลักษณ์ ทองไทย
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ 	 59	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ	จาก	University	of	Southern	California	Los	Angeles,	USA
	 ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมระบบ	จาก	UCLA	Los	Angeles,	USA
	 ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 Diploma	Examination	 ได้รับเลื่อนจาก	Graduate	Member	 ให้เป็น	 Fellow	Member	 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัย	จากฝรั่งเศส	เยอรมัน	และอังกฤษ	

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการ	บจก.	นิร์วานา
	 กรรมการ	บจก.	ทองไทยท่อนำ้าและเคมีภัณฑ์

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา	จำากัด
	 กรรมการ	บจก.	อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง

9บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



	 		 	 	 	 	 	 นายสุรชัย พฤกษ์บำารุง
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 	 75	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาตรีบัญชี	และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ตรวจสอบธนาคารและผู้ตรวจสอบธนาคาร	ร.ร.	ผู้ตรวจสอบธนาคาร	Federal	Deposit	

Insurance	Corporation,	USA
	 ประกาศนียบัตร	Pacific	Rim	Bankers	Program,	University	of	Washington,	USA
	 ประกาศนียบัตร	Senior	Management,	University	of	California,	Berkeley,	USA
	 ประกาศนียบัตรการธนาคาร	The	Bank	of	Tokyo	Ltd.,	Tokyo,	Japan
	 ประกาศนยีบตัร	Senior	Executive	Program,	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
	 ประกาศนียบัตร	Financial	Executive	สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยสมาคมธนาคารไทย
	 ประกาศนียบัตร	Executive	Information	System,	IBM	Education	Center
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 -	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	(Chairman	2000)
	 -	Directors	Accreditation	Program	(DAP)
	 -	Board	Performance	Evaluation	(BPE)
	 -	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)
	 -	DCP	Refresher	Course,	Director	Forum

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

	 		 	 	 	 	 	 นายวิชิต กรวิทยาคุณ
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน

อายุ 	 63	ปี

การศึกษา 	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 -	Director	Certification	Program	(DCP	172/2013)
	 -	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	14/2014)

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	 และประธานกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน	 บมจ.	 ศรีอยุธยา	 เจนเนอรัล	
ประกันภัย

	 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำากับการพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝาก	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	 กรรมการในคณะทำางานบริหารสินทรัพย์	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	สุขุมวิท	จำากัด

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 ผูอ้ำานวยการสำานกันโยบายธรุกจิและบญัชสีถาบนัการเงนิ	สายนโยบายสถาบนัการเงนิ	ธนาคารแหง่ประเทศไทย
	 ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา	สายกำากับสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



	 		 	 	 	 	 	 นายเมธา สุวรรณสาร
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 	 73	ปี

การศึกษา 	 บัญชีบัณฑิต	และพาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรเพ่ือกรรมการบริษัทมืออาชีพ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director	Certification	Program	

(DCP12/2001),	DCP	Refresher	Course	2/2006,	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC9/2009)	
	 วุฒิบัตรอาชีพ	บรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสากล	/	CGEIT-Certified	in	the	Governance	of	the	Enterprise	

IT,	USA
	 วุฒิบัตรอาชีพ	การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศสากล	/	CRISC-Certified	in	Risk	and	

Information	System	Controls,	USA
	 วุฒิบัตรอาชีพ	การให้ความม่ันใจในการบริหารความเส่ียงสากล	/	CRMA-Certification	in	Risk	Management	Assurance,	

USA	
	 วุฒิบัตรอาชีพ	ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล	/	CIA-Certified	Internal	Audit,	USA
	 วุฒิบัตรอาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	/	CPA-Certified	Public	Accountant,	Thailand
	 ประกาศนียบัตรการตรวจสอบคอมพิวเตอร์	จาก	Federal	Deposit	Insurance	Corporation	(FDIC-USA)
	 ประกาศนียบัตรด้าน	Management	จาก	University	of	California	at	Berkeley,	USA
	 ประกาศนียบัตร	Advanced	Management	จาก	Harvard	University	Graduate	School	of	Business	Administration,	

USA
	 ประกาศนียบัตร	New	Era	Governance	ของ	Audit	Committee	จาก	Harvard	Business	School,	USA

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์	(ISACA)	/	(Information	Security	Audit	and	Control	
Association)	Bangkok	Chapter

	 อุปนายกสมาคมความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	(TISA-Thailand	Information	Security	Association)
	 กรรมการบริหารความเส่ียงหอการค้าไทย	และสภาหอการค้าไทย
	 กรรมการวิชาการมาตรฐานการรักษาความม่ันคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC-National	Electronics	and	Computer	Technology	Center)
	 ผู้เช่ียวชาญ	IT	Examination	ของ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	
	 อนุกรรมการมาตรฐาน	พัฒนาและวิจัยเก่ียวกับการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร	(Ministry	of	Information	and	Communication	Technology)
	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	

ประกันภัย

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 อนุกรรมการปรับปรุงระบบประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
	 อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	 คณะอนุกรรมการประเมินบริหารความเสี่ยงรัฐวิสาหกิจ
	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารไทยเครดิต

	 		 	 	 	 	 	 นายอดิศร ตันติอนันท์กุล*
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ	

อายุ 	 66	ปี

การศึกษา 	 หลักสูตรประกันภัย	จากสถาบันประกันภัยแห่งนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
	 หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพและ	 Financial	 Statement	 for	 Directors	 (FSD/2009)	 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 กรรมการ	บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ

หมายเหตุ	 *	กรรมการครบวาระหรือสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งระหว่างปี	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556
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	 		 	 	 	 	 	 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 	 59	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาโท	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	(สาขาบัญชี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(สาขาการบัญชี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2546	
	 -	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	ปี	2552	
	 -	Audit	Committee	Program	(ACP)	ปี	2553
	 -	Director	Certification	Program	(DCP)		ปี	2553
	 -	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	ปี	2554	
	 -	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	ปี	2556	

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
	 กรรมการ	บจก.	ไอทีบีซี	บิซิเนส	คอนซัลแทนต์	กรุ๊ป
	 กรรมการ	บมจ.	ปูนซีเมนต์นครหลวง
	 กรรมการ	บจก.	เอ็กซ์คลูซีฟ	ซีเนียร์	แคร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
	 กรรมการ	BBTV	International	Holdings	Co.,	Ltd.
	 กรรมการ	บจก.	ซันไรส์	อีคิวตี้	
	 กรรมการ	บจก.	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 ปฏิบัติงานใน	บมจ.	ธนคารกรุงศรีอยุธยา
	 -	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
	 -	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
	 -	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
	 -	เลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ลานนารีซอร์สเซส
	 ประธานกรรมการ	บจก.	โปรเฟสชั่นนัล	คอลเซ็นเตอร์
	 กรรมการ	บจก.	สำานักกฎหมายสากลธีรคุปต์
	 กรรมการ	บมจ.	โทเทิล	เซอร์วิสเซส	โซลูชั่นส์
	 กรรมการ	บมจ.	อยุธยา	โทเทิล	โซลูชั่น
	 กรรมการ		บมจ.	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส
	 กรรมการ	บมจ.	อยุธยา	ออโต้	ลีส
	 กรรมการ	บมจ.	หลักทรัพย์	กรุงศรี

	 		 	 	 	 	 	 นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม Ph.D.
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 	 49	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาเอก	Albert	-	Ludwig’s	University,	Germany
	 Trent	University,	Canada
	 University	of	Basel,	Switzerland

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 Chief	Operating	Officer,	Asia	Pacific	Allianz	Insurance	Management	Asia	Pacific,	Singapore
	 กรรมการและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 Deputy	Chief	Executive	Officer	Allianz	Life	Insurance,	Korea
	 Head	of	Synergy	Project,	Head	of	M&A	for	Korea	Allianz	AG,	Germany
	 Chief	Operating	Officer,	Head	of	Mergers	and	Acquisition	in	Asia	Pacific	Allianz	Insurance	Management	

	 Asia	Pacific,	Singapore
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	 		 	 	 	 	 	 นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

อายุ 	 62	ปี

การศึกษา 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Jacksonville	State	University,	USA
	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 Advanced	 Management	 Program	 for	 International	 Bankers,	 The	 Wharton	 School,	 University	 of	

Pennsylvania,	USA
	 ประกาศนียบัตร	Financial	Executive	สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	สมาคมธนาคารไทย
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 -	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2546
	 -	Director	Certification	Program	(DCP)	ปี	2546
	 -	Directors	Diploma	Examination	(DDE)	ปี	2546
	 -	DCP	Refresher	Course	ปี	2550
	 -	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ปี	2551
	 -	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ปี	2553
	 -	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	ปี	2553
	 -	Chartered	Director	Class	(CDC)	ปี	2555
	 -	Advanced	Audit	Committee	Program	(ผ่านการอบรม	Audit	Committee	Program	(ACP),	Monitoring	

Fraud	Risk	Management	(MFM),	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA),	Monitoring	the	System	
of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR))

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(ม.ค.	2557	–	ปัจจุบัน)
	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(ก.พ.	2553	–	ธ.ค.	2556)
	 ประธานกรรมการ	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย
	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต

	 (เดิมชื่อ	บมจ.	อยุธยาอลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันชีวิต)

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 ปฎิบัติงานใน	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 -	ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
	 -	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
	 -	กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
	 -	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
	 -	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 -	กรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 ประธานกรรมการ	บจก.	อยุธยาแฟ็กเตอริ่ง
	 กรรมการ	บจก.	อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง

	 		 	 	 	 	 	 นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการอิสระ

อายุ 	 67	ปี

การศึกษา 	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 -	Directors	Certification	Program	-	DCP	รุ่นที่	12/2001
	 -	Company	Secretary	Program	-	CSP	รุ่นที่	1/2002
	 -	DCP	Refresher	Course	รุ่นที่	2/2006	

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

ประวัติการทำางาน
5 ปีย้อนหลัง

	 เลขานุการ	คณะกรรมการธนาคารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 กรรมการ	บมจ.	หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายให ญ่ 10 รายแรกข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 สิงหาคม 2556

ลำาดับ รายชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 DEUTSCHE	BANK	AG,	FRANKFURT	A/C	CLIENTS	ACCOUNT-DCS 42,104,000 16.842

2 บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด 28,802,500 11.521

3 TRIPLE	PRIME	TEAM	HOLDINGS	COMPANY	LIMITED 25,238,750 10.096

4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 24,305,800 9.722

5 บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด 21,946,000 8.778

6 บริษัท	ทองไทย	(1956)	จำากัด 9,610,000 3.844

7 CITIBANK	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD-UBS	AG	
LONDON	BRANCH-NRBS	IPB	CLIENT	SEG 7,380,500 2.952

8 บริษัท	ทุนมหาลาภ	จำากัด 7,045,250 2.818

9 นางสาวสุดธิดา	รัตนรักษ์ 6,344,870 2.538

10 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จำากัด 3,938,400 1.575
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รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำาดับ คณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง
31	ธันวาคม	2556	 31	ธันวาคม	2555

จำานวนหุ้น สัดส่วน
การถือหุ้น

จำานวนหุ้น สัดส่วน
การถือหุ้น

1 นายวีระพันธุ์	ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ - - - -

2 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง กรรมการ - - - -

3 นายเมธา	สุวรรณสาร กรรมการ - - - -

4 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ กรรมการ - - - -

5 นายสุวัฒน์	สุขสงเคราะห์ กรรมการ 32,500 0.013 32,500 	0.013

6 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล กรรมการ - - - -

7 นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ - - - -

8 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	วิลเฮล์ม	Ph.D. กรรมการ - - - -

9 นายโรวัน	ดี	อาซี่ กรรมการ - - - -

10 นายชูศักดิ์	สาลี กรรมการ *42,000 0.016 *42,000 0.016

11 นายลักษณ์	ทองไทย กรรมการ - - - -

หมายเหตุ	 *	รวมคู่สมรส
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา / แนวคิด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	(AYUD)	ถือว่า	“ความรับผิดชอบต่อสังคม”	(CSR:	Corporate	Social	Responsibility)	เป็นภารกิจ	/	
พันธะสัญญาของบริษัท	ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมไทยให้เจริญ
ก้าวหน้าไปพร้อมๆ	กัน

ธรุกจิประกนัภยันัน้เป็นธรุกจิของการให้ความช่วยเหลอืทางการบรหิารและจดัการความเสีย่งให้กบัลกูค้าจงึทำาให้บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึภารกจิทีต้่องการทำา
เพื่อสังคม	การทำาธุรกจิเพื่อผลตอบแทนเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ธุรกิจโดยรวม	เพราะภารกิจของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ	บริษทัฯ	สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	เป็นการตอบแทนให้กับสังคมที่เราอาศัยและให้การสนับสนุนบริษัทฯ	มาโดยตลอด	ในฐานะที่บริษัทฯ	เป็นองค์กรหนึ่งของสังคมไทยที่
เน้นความสำาคัญของการให้	เพื่อตอบแทนสังคม	บริษัทฯ	มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความรับผิดชอบ	และมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม	
และสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการต่างๆ	ที่มี	โครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่พนักงานของบริษัทฯ	ได้ริเริ่มอาสาทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสังคม	
บริษัทฯ	ให้การสนับสนุนในทุกระดับสำาหรับผู้ที่มีความสนใจ	และต้องการมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้	บริษัทฯ	มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	และการมีความ
รับผิดชอบอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ	 ฝ่าย	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำาขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายและสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นไม่ว่า
จะมีผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมมากหรือน้อยก็ตาม

หลักการของ AYUD: ความรับผิดชอบต่อสังคม คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

หัวใจของงานรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของ	AYUD	คือ	การมีบทบาท	มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง	AYUD	มอบ
สทิธิแ์ละโอกาสให้กบัพนกังานในการอทุศิเวลาให้กบัการเข้าไปมส่ีวนร่วมในโครงการต่างๆ	เพือ่ช่วยเหลอืสงัคม	อกีทัง้ยงัสามารถเสนอโครงการหรอืกจิ
กรรมอื่นๆ	ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกด้วย	บริษัทฯ	มีเงื่อนไขในการนำาเสนอโครงการใหม่ๆ	โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ร่างไว้ในเอกสารนี้	โดยคำานึง
ถงึความเหมาะสมของโครงการ	เป้าหมาย	และความต้องการทีแ่ท้จรงิ	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	จะสามารถดำาเนนิการได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
โครงการ (Insight)

การมีความเข้าใจอย่าลึกซึ้ง
ถึงความจำาเป็น	และความ
เหมาะสมของโครงการ	โดย
จดัเตรยีมนำาเสนอรายละเอยีด

ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

การเข้าถึงในระดับท้องถิ่น
(Localization)

กิจกรรมหรือโครงการที่	
นำาเสนอควรเป็นประโยชน์
และสนองตอบความ

ต้องการของท้องถิ่น	สังคม
หรือชุมชน

การมีส่วนร่วม
(Involvement)

เสนอรายละเอียดของการท่ีจะมี	
ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ	
เพราะการมีส่วนร่วมมีความสำาคัญ	

ต่อความสำาเร็จของโครงการ	ระบุระยะ
เวลาของโครงการ	และกำาหนด	
งบประมาณท่ีต้องใช้ให้เหมาะสม	

กับผลลัพธ์ท่ีต้องการ

Transformation 
ถ่ายทอดความคาดหวังถึง	

การเปลี่ยนแปลง	หรือผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการ	

เสร็จสมบูรณ์
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ความภาคภูมิใจและเกียรติยศ

นอกเหนือจากความภาคภูมิใจที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของโครงการเพื่อสังคมแล้ว	 ในแต่ละป	ี บริษัทฯ	 ก็ยังให้ความสำาคัญกับการ
อุทิศตนให้กับโครงการเพื่อสังคมอีกด้วย	โดยบริษัทฯ	จะมีการพิจารณาถึงผลลัพธ์	และคุณค่าของโครงการต่างๆ	ที่ทีมงานได้ทำาร่วมกันไว้

โครงการรักษ์ท้องทะเลไทย

จากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ	 สิ่งแวดล้อม	
ของบริษัทฯ	จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดทำาปฎิทินประจำาปี	2556	
เพื่อเผยแพร่	 และสร้างสำานึกในการดูแล	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ	และของเราชาวไทยทุกคน	โดยมุ่งเน้น
สร้างความเข้าใจตั้งแต่ต้นนำา้ถึงปลายนำ้า	 ป่าชายเลนถือเป็นจุดกำาเนิด
ของความมั่งคั่ง	 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิต	 โดยสัตว์และสิ่งมีชีวิต
อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่	บริษัทฯ	จึงได้รวบรวมภาพ
แห่งความน่าตื่นตาตื่นใจและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 และสัตว์
ทะเลทีอ่าศยัอยูใ่นมหาสมทุรของประเทศไทย	ซึง่ความมัง่คัง่เหล่านีเ้ป็น
ทรพัย์สนิทีม่คีณุค่าของพวกเราทกุคน	สมควรแก่การปกป้องและอนรุกัษ์	
เพื่อคงไว้ซึ่ง	“ความมั่งคั่ง”	สู่รุ่นลูกหลาน	

โครงการจากป่าชายเลน สู่ท้องทะเล สู่ปีที่ 4

เพือ่ตอกยำา้งานด้านอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	จงึเป็นทีม่าของโครงการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ประกอบด้วย	 “โครงการปลูกป่าชายเลน”	ที่		
อ.	คลองโคน	จ.	สมุทรสงคราม	ใช้พื้นที่การปลูกป่าชายเลนกว่า	20	ไร่		
โดยมีพนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อยกว่า	50	คน	ได้
ร่วมกนัใช้เวลาส่วนตวัอทุศิให้กบัการปลกูป่าชายเลน	และ	“โครงการปล่อย
พันธุ์เต่าทะเลและปลูกปะการัง”ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพ
เรือและค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์วัดช่องแสมสาร	 อ.	 สัตหีบ	
จ.	ชลบุรี	เป็นโครงการที่สร้างความรู้	และจิตสำานึกให้กับพนักงานของ	
บริษัทฯ	เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอนุรักษ์อย่างแท้จริง	และสามารถ
นำาความรู้	และประสบการณ์ไปเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลภายนอก
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ด้านสาธารณสุข

โครงการ “นำ้าสะอาดเพื่อน้อง” เชียงราย

โรงเรยีนบ้านห้วยไคร้	อ.	แม่สรวย	จ.	เชยีงราย	เป็นโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีน
ซึ่งต้องการนำ้าสะอาดเพื่อใช้ดื่ม	 และประโยชน์ทั่วไป	 ทางพนักงาน	
บริษัทฯ	 เมื่อได้พบกับความขาดแคลนจึงร่วมใจเสนอโครงการทำา		
“นำ้าสะอาดเพื่อน้อง”	เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อส่งนำ้าเชื่อมต่อ
จากบนเขาลงมายงัโรงเรยีน	ระยะทาง	4	กม.	รวมถงึการสร้างระบบพกัและ
สำารองนำา้	การสร้างระบบการจดัการนำา้สะอาด	(ตดิตัง้ระบบการกรองนำา้)		
และสร้างจุดกระจายนำ้าดื่ม	 นำ้าใช้	 30	 จุด	 เพื่อให้โรงเรียนมีนำ้าดื่มและ	
นำ้าใช้ได้สะดวกและเพียงพอมากยิ่งขึ้น	นำาทีมโดยคุณศักดิ์รพี	สังขพันธ์	
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน	 และคุณจักรกฤษณ์		
อุตชี	ผู้จัดการ	สาขาเชียงใหม่	จัดโครงการร่วมกันระหว่างทีมงานสาขา
เชียงใหม่	เชียงราย	ชาวบ้าน	และคณาจารย์	โรงเรียน	บ้านห้วยไคร้	

ด้านการศึกษา

โครงการบริจาค “จากพี่สู่น้องรวมเป็นหนึ่ง” ปีที่ 3 

โครงการนีม้อบทนุการศกึษา	อปุกรณก์ารเรยีน	และเครือ่งอปุโภคบรโิภค
สื่อถึงความเป็น	 “พี่น้อง”	 ร่วมกันในสังคม	 โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยให้	
ความช่วยเหลือ	 พี่ที่สามารถช่วยน้องๆ	 ให้ได้เรียนหนังสือ	 และ	
มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทฯ	 เน้นให้ความสำาคัญกับ	
การมสีว่นรว่มของพนกังานในการมอบความชว่ยเหลอื	เจาะจงเรือ่งการ
ศกึษาของเดก็ๆ	ทัว่ประเทศทีย่งัตอ้งการความชว่ยเหลอืไมว่า่จะเปน็ดา้น
ทุนทรัพย์หรือเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การศึกษา	การกีฬา	ทั้งนี้	เพื่อ
ใหเ้ขาเหลา่นัน้ไดม้โีอกาสทีด่ใีนสงัคมตอ่ไป	ในป	ี2556	ทางบรษิทัฯ	และ
พนักงานได้ทำาการช่วยเหลือทั้งหมด	4	โรงเรียน

“จากพี่สู่น้องรวมเป็นหนึ่ง” ราชบุรี

ปีนี้เป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนและข้าวสารให้กับมูลนิธิ	 YWAM		
จ.	ราชบุรี	นำาทีมโดยคุณโรวัน	ดีอาซี่	กรรมการผู้อำานวยการ	คุณชูศักดิ์		
สาลี	 กรรมการผู้จัดการ	 คุณศักดิ์รพี	 สังขพันธ์	 ผู้อำานวยการอาวุโส		
ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน	คุณสุธีร์	เอี่ยมพนากิจ	รักษาการผู้จัดการ
สาขานครปฐม	 พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาต่างๆ	 และทีมจิตอาสาของ	
บริษัทฯ	

ก่อน หลัง
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“จากพี่สู่น้อง รวมเป็นหนึ่ง” นครสวรรค์

คณุโรวนั	ดอีาซี	่กรรมการผูอ้ำานวยการ	คณุศกัดิร์พ	ีสงัขพนัธ	์ผูอ้ำานวยการ	
อาวุโส	 ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน	 ร่วมด้วยคุณวิสิษฐ์	 จันทรพัชร		
ผู้จัดการสาขานครสวรรค์	 นำาทีมจัดกิจกรรม	 CSR	 “จากพี่สู่น้องรวม
เป็นหนึ่ง”	 ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มี
ความจำาเป็นให้แก่นักเรียน	โรงเรียน	วิชาวดี	อ.	เมือง	จ.	นครสวรรค์	

“จากพี่สู่น้อง รวมเป็นหนึ่ง” ภูเก็ต

ทีมพนักงานสาขาภูเก็ต	 นำาโดย	 คุณศักดิ์รพี	 สังขพันธ์	 ผู้อำานวยการ
อาวุโสฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน	 ร่วมด้วยคุณบริพัตร์	 อุ่นอนงค์		
ผู้จัดการ	สาขาภูเก็ต	จัดกิจกรรมโครงการ	 “จากพี่สู่น้องรวมเป็นหนึ่ง”	
เพื่อมอบเงินสนับสนุน	และ	อุปกรณ์การศึกษา	 ให้กับนักเรียน	มูลนิธิ
บ้านเด็กตะวันฉาย

“จากพี่สู่น้อง รวมเป็นหนึ่ง” นครราชสีมา

คณุโรวนั	ด	ีอาซี	่กรรมการผูอ้ำานวยการ	พร้อมด้วย	คณุศกัดิร์พ	ีสงัขพนัธ์		
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน	 คุณพีระ	 จตุรานนท์		
ผู้จัดการสาขานครราชสีมา	 และทีมงาน	 มอบตู้ทำานำ้าเย็น	 อุปกรณ์	
การเรียนการสอน	 และทุนอาหารกลางวัน	 ให้แก่นักเรียนและบุคลากร	
ผู้พิการทางสายตา	โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด	จ.	นครราชสีมา	
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อก�ากับดูแล
ธุรกิจของบริษัทฯ อีก 5 ชุดได้แก่

 1. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

 4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 5. คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี 
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 11 คนประกอบด้วย

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  จ�านวน  4 คน

 กรรมการอิสระ    จ�านวน  4 คน

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  จ�านวน  3 คน
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องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์		
แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กรรมการบริษัทฯ	แต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริษัทฯ	ที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	มีรายชื่อดังนี้

ลำาดับ ชื่อ/นามสกุล ตำาแหน่ง ได้รับการแต่งตั้ง

1 นายวีระพันธุ์	ทีปสุวรรณ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2545

2 นายโรวัน	ดี	อาซี่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2550

3 นายชูศักดิ์	สาลี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2540

4 นายลักษณ์	ทองไทย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2537

5 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง กรรมการอิสระ 2542

6 นายเมธา	สุวรรณสาร กรรมการอิสระ 2548

7 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ1/ กรรมการอิสระ 2556

8 นายสุวัฒน์	สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ 2537

9 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล2/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2556

10 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	วิลเฮล์ม	Ph.D. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2549

11 นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2541

นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 2551

1/	 เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2556

2/	 เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	64	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556

หมายเหตุ	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งให้	นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2551	เป็นต้นไป

การลงนามแทนบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 กำาหนดให้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง	 หรือหลายคน	 หรือบุคคลอื่นใด	 ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	
แทนคณะกรรมการ	โดยจะกำาหนดเงือ่นไขอย่างใดกไ็ด้	และตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ	ระบใุห้กรรมการซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ	มจีำานวน		
4	คน	คือ	นายโรวัน	ดี	อาซี่	นายชูศักดิ์	สาลี	นายลักษณ์	ทองไทย	และ	นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์	โดยกรรมการ	2	ใน	4	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	
และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

รายงานการถอืหุน้ของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2556	(หุน้สามญั)	ได้แสดงไว้ในตารางรายงานการถอืหุน้ของคณะกรรมการบรษิทัฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

1. การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ	 “คณะกรรมการบริษัทฯ”	 ของ	บริษัท	 ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 “บริษัทฯ”	 ตระหนักถึงความสำาคัญของ	
หลักธรรมาภิบาล	 ในการส่งเสริมและสร้างเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสาธารณชน	 และเชื่อว่าการปฏิบัติตามหลัก	
ธรรมาภิบาลจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ว่า	 “จะเป็นหนึ่งในผู้นำาบริษัทเพื่อการลงทุนหลักด้านธุรกิจประกันภัย	 โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์
ความเชีย่วชาญเครอืข่ายและพนัธมติรทีม่อียู	่เพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง”	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะต้องดำาเนนิการโดยใช้มาตรฐานจรยิธรรม
สูงสุดและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
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2. ภารกิจและความรับผิดชอบ

ภารกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ	เป็นไปตามที่ได้กำาหนดไว้โดยกฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งรวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้

2.1	 กำาหนดนโยบาย	กลยทุธ์	และเป้าหมายทางการเงนิสำาหรบับรษิทัฯ	ตดิตามดแูลการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยทุธ์	และเป้าหมาย	
ทางการเงินดังกล่าว	โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ	และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.2	 วางโครงสร้างและกำาหนดขั้นตอน	เพื่อให้มีการดำาเนินการที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และมาตรฐานจริยธรรม
ด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวัง

2.3	 วางโครงสร้างและกำาหนดขั้นตอน	เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	การกำากับและตรวจสอบ	และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

2.4	 ตดิตามและประเมนิผลการทำาหน้าทีบ่รหิารจดัการ	เพือ่ให้บรรลตุามกลยทุธ์	และภายใต้งบประมาณ	ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ		
(อย่างน้อยทุกครึ่งปี)

2.5	 วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการ	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ	 (อย่างน้อยปีละ	
หนึ่งครั้ง)

2.6	 พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ	โดยสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง

2.7	 ตรวจตราและดำาเนินการให้เป็นที่แน่ใจว่า	ได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของกรรมการ

3. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อำานาจหน้าที่ของกรรมการ	เป็นไปตามที่ได้กำาหนดไว้โดยกฎหมายและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งรวมการดำาเนินการดังต่อไปนี้

3.1	 แต่งตั้งและพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ	(President	&	CEO)

3.2	 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ	(Managing	Director)

3.3	 พิจารณาอนุมัติ:

	 	 3.3.1	 แผนกลยุทธ์	(ต้องทบทวนเป็นประจำาทุกปี)

	 	 3.3.2	 แผนธุรกิจประจำาปี

	 	 3.3.3	 งบประมาณประจำาปี

	 	 3.3.4	 งบการเงินสำาหรับงวดไตรมาสงวดครึ่งปี	และงบการเงินประจำาปี

	 	 3.3.5	 ค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการชุดย่อย	(ไม่เกินกว่าจำานวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)	

	 	 3.3.6	 ค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างงานในตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ	หลังจากการพิจารณาทบทวนประจำาปี

	 	 3.3.7	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม	และการเปลี่ยนแปลงองค์กรอื่นๆ	ที่สำาคัญ

	 	 3.3.8	 การได้มา	การก่อตั้ง	การจำาหน่ายจ่ายโอน	หรือการระงับ	ซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญหรือธุรกิจใดของบริษัทฯ

	 	 3.3.9	 การเปลี่ยนแปลงใดๆ	เกี่ยวกับอำานาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย

3.4	 เรื่องอื่นใดที่มิได้มอบหมายเป็นประการอื่นแก่คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้อำานวยการ	หรือฝ่ายจัดการ
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4. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ	จำานวนไม่น้อยกว่า	4	คน	หรือหนึ่งในสาม	(แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า)	จะต้องเป็นกรรมการอิสระ	และจำานวนกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ

5. บรรทัดฐานสำาหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำาคัญสำาหรับคณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	(เช่น	การธนาคาร	ธรุกจิ	การตลาด	การบรหิารทรพัยากรบคุคล	การเงนิ	กฎหมาย	การจดัการ	หรอืทีป่รกึษาด้านการจดัการ)	ตลอดจนพจิารณา
ถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำาเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น	 ความสามารถในการดำาเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ	
อย่างมีเหตุมีผล	ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์แสดงให้เห็นได้ถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำา	รวมทั้งมีความชำานาญในวิชาชีพ
ในระดับสูง	และมีความซื่อสัตย์ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสม

6. ประเภทของกรรมการ

	 6.1	 กรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ”	 หมายถึงกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน	 บริษัทฯ		
ได้กำาหนดคุณสมบัติของ	“กรรมการอิสระ”	เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“สำานักงาน”)	
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระมีดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้รับเงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ	
บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่	
จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาตต่อสำานกังาน	ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึ	
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะที่	
เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับ	
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ	
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ		
ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ	เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาตต่อสำานกังานความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	ตามวรรคหนึง่		
รวมถงึการทำารายการทางการค้า	 ทีก่ระทำาเป็นปกต	ิ เพือ่ประกอบกจิการการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	 รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์
หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 คำ้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน		
รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทำานองเดยีวกนัซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ	หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องชำาระต่ออกีฝ่ายหนึง่ตัง้แต่ร้อยละ	3	ของสนิทรพัย์	
ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ	หรอืตัง้แต่	20	ล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า	ทัง้นีก้ารคำานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิี	
การคำานวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	 ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั		
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	 1	 ปี	 ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ	
บคุคลเดยีวกนั

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย		
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	
ไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับ	
ค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ		
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และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อีำานาจควบคมุหรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	0.5	
ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการ
ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

	 6.2	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	คอื	กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานให้แก่บรษิทัฯ	เตม็เวลา	และได้รบัผลตอบแทนจากบรษิทัฯ	เป็นประจำา
ทุกเดือน	ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน	(“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”)

7. การพ้นวาระและการเลือกตั้งกรรมการ

7.1	 ในการประชมุสามญัประจำาปีทกุครัง้	ให้กรรมการ	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการในขณะนัน้พ้นจากตำาแหน่ง	ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะพ้นจาก	
ตำาแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี	1	ใน	3	ก็ให้ใช้จำานวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน	1	ใน	3

7.2	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

7.3	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเลือกกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

8. การให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับข้อสรุปโดยรวมและข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ	และได้รับคำาแนะนำาทางด้านกฎหมาย	ระเบียบ	และหน้าที่
อื่นใดอันเป็นของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9. การประชุม

9.1	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า	 5	 ครั้งต่อปี	 กรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่จะต้องเข้าร่วมในการประชุมตามที่
กฎหมายกำาหนด	และพึงต้องเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกครั้ง

9.2	 จะต้องมีกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	แต่ละครั้ง	อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

9.3	 การลงมติของคณะกรรมการบริษัทฯ	 กระทำาได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก	 ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วม	
ในการลงมติใดๆ	เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	

9.4	 เอกสารของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	จะต้องส่งให้แก่กรรมการบรษิทัฯ	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนการประชมุทีเ่กีย่วข้อง

10. คณะกรรมการชุดย่อย

10.1	คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการดำาเนินการตามความรับผิดชอบ		
ซึง่รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพจิารณาด้านการลงทนุ	และคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร

10.2	คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย	 และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย	 ซึ่งกำาหนด
สาระสำาคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ	และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย	ตามที่	
คณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นว่าเหมาะสม

24 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามข้อกำาหนดที่กฎบัตรนี้กำาหนดไว้	รวมทั้งพิจารณาและนำาข้อพัฒนามาใช้กับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ	

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ/นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่ประชุม

1 นายโรวัน	ดี	อาซี่	 ประธานกรรมการ 10/11

2 นายชูศักดิ์	สาลี กรรมการและเลขานุการ 11/11

3 นายลักษณ์	ทองไทย กรรมการ 10/11

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1	 บริหารงานทั้งปวงของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	วิธีการ	และเงื่อนไขต่างๆ	ที่กฎหมายกำาหนดไว้	ได้แก่	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้และจะมีขึ้นในอนาคต

1.2	 บรหิารงานทัง้ปวงของบรษิทัฯ	ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติยตุธิรรมและมคีณุธรรม	นอกจากนีจ้ะต้องใช้ความรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั
ในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	อย่างเต็มที่

1.3	 ให้จัดทำาและส่งรายงานงบการเงินประจำาเดือนให้แก่กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน	ภายในวันที่	20	ของเดือนถัดไป	ซึ่งประกอบด้วย	
งบกำาไรขาดทุนและงบดุล	 โดยจะต้องแสดงการเปรียบเทียบระหว่างเดือนที่รายงานกับเดือนก่อน	 และระหว่างระยะเวลาเดียวกันในปี	
ที่รายงานกับปีก่อนด้วย

1.4	 ให้จดัทำางบประมาณและแผนงานประจำาปีต่อไปของบรษิทัฯ	เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ	พร้อมกบัการพจิารณาให้ความเหน็ชอบงบการเงนิ	
ประจำาปีของบริษัทฯ	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งแรกของทุกปี

2. อำานาจดำาเนินการ

2.1	 กำาหนดนโยบายการพิจารณาด้านการลงทุนและความเสี่ยง

2.2	 กำาหนดโครงสร้างการบริหารงานและแผนภูมิขององค์กร

2.3	 กำาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	เช่น	กฎระเบียบการทำางานบริษัทฯ	สวัสดิการพนักงานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

2.4	 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานประจำาปี

2.5	 พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร	ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการถึงกรรมการผู้จัดการ

2.6	 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าครองชีพ	 และโบนัสประจำาปี	 ตลอดจนการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร	 ตั้งแต่	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการถึงกรรมการผู้จัดการ	

2.7	 พิจารณากำาหนดอำานาจการอนุมัติและลงนามในเอกสารการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	

2.8	 ควบคมุและดแูลการใช้จ่ายเงนิของบรษิทัฯ	ให้อยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยให้มกีารกำาหนด
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำาปีของบริษัทฯ	แยกตามหมวดหมู่ของผังบัญชี	(Chart	of	Account)	ไว้ล่วงหน้า
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2.9	 มอีำานาจในการอนมุตักิารซือ้ทรพัย์สนิถาวรทีจ่ำาเป็นต่อการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	ทีเ่กนิจากงบประมาณและแผนงานประจำาปีของบรษิทัฯ	
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ภายในวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาท	(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	ต่อหนึ่งรายการ	และรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน	5,000,000	บาท	(ห้าล้านบาทถ้วน)	ต่อปี

2.10	มีอำานาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินจากงบประมาณและแผนงานประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ภายในวงเงินไม่เกิน	
5%	ของจำานวนงบประมาณแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย	และมอีำานาจอนมุตัค่ิาใช้จ่ายอืน่ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในงบประมาณและแผนงานประจำาปีทีไ่ด้รบั	
อนุมัติจากคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน	500,000	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)	ต่อหนึ่งหมวดค่าใช้จ่าย	และรวมทุกหมวดค่าใช้จ่ายแล้ว
ต้องไม่เกิน	2,000,000	บาท	(สองล้านบาทถ้วน)	ต่อปี

2.11	ในกรณีที่เป็นเรื่องนอกอำานาจหรือเกินอำานาจของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้กำาหนดไว้ข้างต้น	 แต่เป็นเรื่องเร่งด่วนและเพื่อมิให้
บริษัทฯ	 ต้องได้รับความเสียหายหรือขาดผลประโยชน์ที่ควรได้	 ก็ให้ใช้มติที่เป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารดำาเนินการ	
ได้ตามที่เห็นสมควรและให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ	ในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2542	 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	 3	 คน	 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	
คราวละ	3	ปี	โดยมีรายชื่อดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 6/2554	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 19	สิงหาคม	2554	 ได้มีมติอนุมัติให้ต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ	
ในวันที่	12	ตุลาคม	2554	ออกไปอีกวาระหนึ่ง	เป็นเวลา	3	ปี	ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ/นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่ประชุม

1 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง ประธานกรรมการ 7/7

2 นายเมธา	สุวรรณสาร กรรมการ 6/7

3 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ กรรมการ 6/7

นางภาพร	ภิยโยดิลกชัย เลขานุการ

หมายเหต	ุ	นางภาพร	ภยิโยดลิกชยั	ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	ตัง้แต่วนัที	่21	พฤษภาคม	2544	เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ*

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการ	 ในนามของ	
คณะกรรมการบรษิทัฯ	สอบทานข้อมลูทางการเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้องอืน่	สอบทานระบบการควบคมุภายในทีฝ่่ายจดัการและคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	กำาหนดให้มีขึ้น	และกระบวนการตรวจสอบภายใน	และสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อำานาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการดังต่อไปนี้

1.	 พจิารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ	พร้อมทัง้ผลตอบแทน
ในการสอบบัญชีประจำาปี	เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

2.	 สอบทานงานบรกิารและงานทีป่รกึษาอืน่ทีผู่ส้อบบญัชหีรอืสำานกัสอบบญัชเีป็นผูใ้ห้บรกิาร	รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบการกำาหนดอตัราค่าจ้างในงาน	
ที่ให้ผู้สอบบัญชีดำาเนินการ

3.	 พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี	เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

4.	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 ภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าที	่ อีกทั้ง	
มอีำานาจในการว่าจ้างหรอืนำาเอาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้	ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม
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5.	 คณะกรรมการตรวจสอบมอีำานาจในการตรวจสอบตามทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	กรณทีีผู่ส้อบบญัชไีด้พบพฤตกิรรมอนัควรสงสยัว่า
กรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	ได้กระทำาความผดิ	และได้แจ้งข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ดงักล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

6.	 พบปะกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	หรือที่ปรึกษาภายนอกตามความจำาเป็น

7.	 บทบาทและหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ต้องเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ	ด้วย

8.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่นอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในกฎบตัรนีไ้ม่ได้	เว้นแต่มข้ีอบงัคบัหรอืข้อกฎหมาย	หรอืได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

9.	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมจีำานวนอย่างน้อย	3	ท่าน	ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอ	
ที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	 ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัททำาการเลือกประธานกันเอง

การประชุม

10.	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	หรือมากกว่า	เมื่อมีความจำาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้	กรรมการตรวจสอบสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือผ่านการประชุมทางไกล	
หรือการประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนส์	 การประชุมจะมีการกำาหนดวาระการประชุมและจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมข้อมูลประกอบ		
อีกทั้งมีการจัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการดำาเนินการดังต่อไปนี้

รายงานทางการเงิน

11.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

12.	 สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำาไตรมาสและประจำาปีเสร็จสิ้นลง	เพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

12.1	งบการเงินประจำาไตรมาส	งบการเงินประจำาปี	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

12.2	รายงานของผู้สอบบัญชี

12.3	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจของผู้สอบบัญชี

12.4	ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำาคัญกับฝ่ายจัดการ	ในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่

12.5	สาระสำาคัญอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะทำาความเข้าใจหรือสื่อความกับผู้สอบบัญชี

13.	 สอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในรายงานประจำาปี

14.	 ต้องมคีวามเข้าใจในการจดัการและจดัเตรยีมข้อมลูในงบการเงนิของฝ่ายจดัการ	และขอบเขตทีเ่กีย่วข้องของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินนั้น
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ระบบการควบคุมภายใน

15.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

16.	 สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของ

16.1	ระบบการควบคุมภายใน	ซึ่งรวมถึงการควบคุมและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ	

16.2	ข้อบกพร่องสำาคัญที่ผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	และฝ่ายจัดการ	มีความเห็นร่วมกัน

17.	 สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำาคัญ	ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	

การตรวจสอบภายใน

18.	 สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี

19.	 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ในหัวข้อต่อไปนี้

19.1	ข้อบกพร่องสำาคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี	และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ

19.2	ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างตรวจสอบ	ซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน	หรือการเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการตรวจสอบ

19.3	การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ

19.4	งบประมาณและอัตรากำาลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน

19.5	กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

19.6	มาตรฐานการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึง่ควรสอดคล้องกบัมาตรฐานการปฏบิตังิานทีส่มาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ได้กำาหนดไว้

20.	 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิกจ้าง	และการประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

21.	 ประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

การตรวจสอบภายนอก

22.	 สอบทานและพิจารณาขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี	รวมถึงการประสานความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน

23.	 สอบทานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญช	ี รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการพิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง	
ผู้สอบบัญชี

24.	 สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	โดยขอข้อมูลจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท

25.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

26.	 จัดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพของระบบงาน	และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และประกาศต่างๆ	ของบริษัทฯ	และ
ผลของการดำาเนินการและการติดตามของฝ่ายจัดการ	 ซึ่งรวมทั้งการให้คุณให้โทษของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย		
กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และประกาศต่างๆ
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27.	 จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามข้อแนะนำาและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล	 รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

28.	 จัดให้มีการสอบทานกระบวนการสื่อสารและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานแต่ละคนของบริษัทฯ	 และติดตามการสื่อสารและ	
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

29.	 จัดให้มีการขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ	ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบ

30.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ

31.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

การรายงานความรับผิดชอบ

32.	 จัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

33.	 จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่แสดงถงึความรบัผดิชอบและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่เสนอคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	 และเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	
ตามที่กำาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบอื่นๆ

34.	 กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน	 ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	 ผู้สอบบัญชี	 และฝ่ายตรวจสอบภายใน	 อีกทั้ง	
ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

35.	 สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ	 เพื่อให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำาเสนอ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่ออนุมัติ

36.	 สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งหน่วยงานกำากับดูแล	
ได้กำาหนดไว้มากน้อยเพียงใด

37.	 ประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามสำาเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งได้รับจากเลขานุการบริษัทฯ

38.	 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	หรือ	กรรมการตรวจสอบแต่ละคนโดยสมำ่าเสมอ

*	 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้	ได้จัดทำาขึ้นเป็นฉบับภาษาไทยและจัดแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ	หากมีข้อโต้แย้งใดๆ	เกิดขึ้น	ให้ยึดถือฉบับ
ภาษาไทยเป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง	 3	 คน	 เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้	
ในงบการเงินของบริษัทฯ	ซึ่งมีรายละเอียดของประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินพอสังเขปดังนี้

1. นายสุรชัย พฤกษ์บำารุง	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในระหว่างปี	 2502-2541	 เป็นเวลา	 39	 ปี		
ในตำาแหน่งต่างๆ	ที่สำาคัญ	ดังนี้

	 	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์

	 	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายเงินฝากและพันธบัตร

	 	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายธุรการ
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	 	 รองผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายเงินฝากและพันธบัตร

	 	 รองผู้อำานวยการฝ่าย	กำากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

2. นายเมธา สุวรรณสาร	กรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทยและที่อื่นๆ	ที่สำาคัญดังนี้

	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน	สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว)

	 	 ประธานคณะกรรมการ	Advance	Technology	Committee	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้อำานวยการอาวุโส	โรงพิมพ์ธนบัตร	ธปท.

	 	 ผู้อำานวยการ	ธปท.	สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น

3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ	กรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย	ในระหว่างปี	2518-2553	เป็นเวลา	36	ปี	ในตำาแหน่งต่างๆ	
ที่สำาคัญดังนี้

	 	 ผู้อำานวยการ	สำานักนโยบายธุรกิจและบัญชีสาบันการเงิน	สายนโยบายสถาบันการเงิน

	 	 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	สายกำากับสถาบันการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เมื่อวันที่	 19	 มกราคม	 2550	 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำานวน		
3	ท่าน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย:-

ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

1 นายเมธา	สุวรรณสาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 5/5

2 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล1/ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3/5

3 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	วิลเฮล์ม	Ph.D. กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3/5

หมายเหตุ	1/	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2556

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ข้อกำาหนดนี้ได้วางไว้เป็นหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท	
และหน้าที่	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่ได้กำาหนดไว้

สมาชิกภาพ

	 คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารอย่างน้อยสามคน	 ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
โดยกรรมการบริษัทฯ	 ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามคำาเชิญของ	
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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	 รายชือ่ของประธานและคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	จะไดร้บัการเปดิเผยในรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ	รวมถงึขอ้กำาหนดตา่งๆ	
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของกรรมการและตารางค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ	(การมีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ)	จะต้องมีการจัดเตรียม	
ไวใ้หก้บับคุคลตามคำารอ้งขอ	และรายละเอยีดตา่งๆ	นัน้จะตอ้งมกีารจดัแสดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	เกีย่วกบัรายละเอยีดในเรือ่งของคา่ตอบแทน
ของที่ปรึกษา	ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องแนบไปกับภาคผนวกของข้อกำาหนด	ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์เสมอ

	 ในการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล
ของบริษัทฯ	ตามแนวนโยบาย	หลักเกณฑ์	และข้อกำาหนดของสำานักงาน	กลต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อใช้เป็นแนวทางตามที่	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้

	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนอาจจะมาจากกรรมการอิสระ	 หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ก็ได้	 แต่
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	นั้น	จะไม่สามารถเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนชุดนี้ได้

	 หนึ่งในสมาชิก	(ที่ถูกเสนอชื่อ)	จะทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้

	 ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 และสามารถ
ทำาควบคู่กันไปกับวาระของคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(ก)	 การประชุมจะจัดขึ้นตามไตรมาส	ส่วนเวลาและสถานที่นั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสม

(ข)	 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชิกสามคน	 โดยสมาชิกทั้งสามคนนั้นจะต้องอยู่ในที่ประชุม	
ตลอดเวลาการประชุม	ซึ่งการประชุมดังกล่าวสามารถจัดขึ้นโดยวิธี	วีดีทัศน์	หรือทางอีเมล์

(ค)	 ประธานที่ประชุม	(หรือสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วไม่เข้าประชุม)	จะต้องเข้าร่วมประชุมประจำาปีของบริษัทฯ

ข้อกำาหนดคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ได้รับการมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อดำาเนินการและใช้ดุลยพินิจ	 ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเหน็วา่จำาเปน็และสมควรในการจดักระบวนการสรรหาและเสนอแนะสำาหรบัการแตง่ตัง้คณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	ประธานกรรมการบรหิาร	และใหร้ายงานตรงตอ่ประธานกรรมการบรษิทัฯ	ในอกีทางหนึง่นัน้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
จะไมม่อีำานาจหรอืดลุยพนิจิใดๆ	ถา้ไมไ่ดร้บัอนมุตัใิหใ้ชส้ทิธิจ์ากกรรมการบรษิทัฯ	ซึง่การใหส้ทิธิแ์กค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ	จะสงวนไว้ในบางครั้งบางคราวเท่านั้น

	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการขอรบัคำาแนะนำาจากทีป่รกึษามอือาชพี	โดยให้
เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	เพื่อให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้บรรลุผล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1.	 ทบทวนโครงสรา้ง	ขนาด	และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ	อยา่งสมำา่เสมอ	เพือ่ทีจ่ะไดเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัปรงุแกไ้ขเรือ่งตา่งๆ	
ถ้าจำาเป็น

2.	 รบัผดิชอบในการนำาเสนอผูร้บัสมคัร	เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้รายใหม่ๆ 	(รวมถงึการแตง่ตัง้สมาชกิคณะกรรมการ)	
ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารหรือไม่ใช่กรรมการบริหารก็ตาม	 คณะกรรมการสามารถใช้ที่ปรึกษาภายนอก	 หรือจากการโฆษณา	 เพื่อเป็นการ	
ช่วยเหลือในกระบวนการจัดหาบุคลากรได้

3.	 การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	จะดำาเนินการเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการที่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาอย่างเป็นทางการแล้ว

4.	 ตามการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องทำาให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นั้น	ได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องต่างๆ	ของบริษัทฯ	
อย่างสมบูรณ์	รวมถึงการอบรมภายนอกบริษัทตามที่เห็นสมควร

5.	 รับผิดชอบในการตรวจสอบและจัดหาคำาแนะนำาให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตามเห็นสมควรในเรื่องของการยืดวาระการดำารงตำาแหน่งของ	
ผู้บริหารที่กำาลังจะหมดวาระและ
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6.	 แนะนำากรรมการที่จะหมดวาระการดำารงตำาแหน่ง	 โดยสนับสนุนให้ได้รับการเสนอชื่อ	 (หรือแล้วแต่กรณี)	 เพื่อการได้รับการคัดเลือกเข้าดำารง
ตำาแหน่งอีกครั้ง

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1.	 การประชุมและการดำาเนินงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตามที่	
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดไว	้และจะตอ้งยดึถอืตามขอ้กำาหนดนัน้	ตราบใดทีร่ะเบยีบดงักลา่วยงัไมไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงจากคณะกรรมการ	
บริษัทฯ

2.	 ถ้าเป็นไปได้จะต้องมีการแจ้งประชุมก่อนทุกครั้งอย่างน้อย	7	วัน	 โดยการแจ้งประชุมดังกล่าวนั้นจะต้องแจ้งวาระการประชุม	และแนบเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้แก่สมาชิกทั้งหมดด้วย

3.	 รายงานการประชุมจะถูกส่งไปพร้อมหนังสือเวียนให้สมาชิกกรรมการทุกคน	 กรรมการบริษัทฯ	 อื่นๆ	 (โดยมีข้อแม้ว่าไม่มีการขัดผลประโยชน์)	
และเลขานุการบริษัทฯ	โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง

4.	 รายได้ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยทุกปี

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทน

ตามข้อกำาหนดทีร่ะบไุว้ในเรือ่งเกีย่วกบับทบาทของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ทีจ่ะถกูพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้		
ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

1.	 รายการค่าตอบแทนสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	 ผู้ช่วยบริหาร	 และประธานกรรมการบริษัท	 จะต้องไม่ถูกจำากัดสิทธิ์ในเงินบำานาญ	 และการจ่าย	
ค่าตอบแทนต่างๆ	และ

2.	 ค่าตอบแทนต่างๆ	ของผู้บริหาร	จะต้องได้รับการเสนอถึงกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขอ้างอิงดังต่อไปนี้

3.	 ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดทางกฎหมาย	รวมทัง้ระเบยีบการแสดงชือ่ของหนว่ยงาน	รายชือ่คณะกรรมการหลกัทรพัย์	ระเบยีบการเปดิเผยและระเบยีบ
ของหนังสือแสดงโครงการ	และจะพิจารณาตามหลักการปกครองบริษัทที่ได้รับการเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.	 พิจารณาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับสัดส่วนของค่าตอบแทนในรายงานโดยตรงของกรรมการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 ที่จะถูก	
ปรับโครงสร้างและการเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับบริษัทฯ	ภาคธุรกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากร

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการที่ระบุข้างต้น	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะต้อง

1.	 รบัรองวา่จะมกีารควบคมุดแูลทีเ่หมาะสม	เกีย่วกบัคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เชน่	แผนงานทางเลอืกหุน้	(และประเภทเดยีวกนั)	ตดัสนิ
การใหส้ทิธิท์างเลอืกแกก่รรมการบรหิาร	ตดัสนิการใหส้ทิธิท์างเลอืกแกผู่บ้รหิารอาวโุสและลกูจา้งอืน่ๆ	ทีไ่ดร้บัขอ้เสนอแนะอยา่งเปน็ลายลกัษณ์	
อักษรจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	และตัดสินเงื่อนไขการปฏิบัติใดๆ	เพื่อบังคับการใช้สิทธิ์ทางเลือกดังกล่าวหรือการมอบหุ้น

2	 ตรวจสอบแบบแผนงานส่งเสริมของหุ้นทั้งหมด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ/หรือ	 ผู้ถือหุ้นในการออกแบบแผน	
คา่ตอบแทนใหม้ปีระสทิธภิาพ	คณะกรรมการจะพจิารณาเงือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้กำาหนดทางกฎหมายอยา่งเหมาะสม	ซึง่รวมทัง้ระเบยีบการแสดงชือ่	
ของหน่วยงาน	 แสดงชื่อของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	 ระเบียบการเปิดเผย	 และระเบียบในหนังสือแสดงโครงการ	 และจะพิจารณาอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับหลักการปกครองบริษัทที่ดี	ที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3	 ตรวจสอบและตรวจทาน	(อย่างน้อยทุกปี)	ในรายการค่าตอบแทนรวมถึงข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานกรรมการบริหาร	และสัญญา
จ้างงาน	ตามรายงานโดยตรงของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

4	 พิจารณารายการค่าตอบแทนเฉพาะ	 สำาหรับกรรมการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อใช้ในการตัดสินเงินเดือนพื้นฐาน	 ผลประโยชน์
ประเภทใดๆ	โบนัสประจำาปีใดๆ	การมีส่วนร่วมในแผนการส่งเสริมระยะยาวใดๆ	การมีสิทธิ์ของบุคคลใดๆ	และการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ
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5	 ให้มั่นใจว่าประธาน	 (หรือกรรมการหากประธานไม่อยู่)	 คณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมสามัญประจำาปีของบริษัทฯ	 เพื่อตอบคำาถามเกี่ยวกับ	
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร

6	 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ	 เพื่อไปขอรับคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกหรืออิสระ	ตามที่ตนเห็นว่าจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่งทั้งหมด
จะเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

7	 ปรึกษาหารือกับประธานบริษัทฯ	 ในการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และปรึกษาหารือ	
กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำาหนดรายการค่าตอบแทนเฉพาะโดยตรง

8	 ประสานงานกับคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำานโยบายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริหาร	ในรายงานประจำาปีถึงผู้ถือหุ้น

9	 ตรวจทานรายงานค่าตอบแทนที่ปรากฏอยู่ภายในรายงานประจำาปี	 และจัดทำาข้อเสนอแนะที่จำาเป็นใดๆ	 ถึงคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล	เพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางกฎหมายตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้

รายการที่ได้รับการยกเว้นค่าตอบแทน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะไม่	(แต่คณะกรรมการบริษัทฯ	จะ)

(ก)	 กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	ที่มิใช่ผู้บริหาร	(ยกเว้นประธานบริษัทฯ)

(ข)	 กำาหนดอายุสัญญาที่ปรึกษาของกรรมการบริษัทฯ	ที่มิใช่ผู้บริหาร	รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(ค)	 รายงานและทำาบัญชีโดยตรงถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทน	สำาหรับกรรมการบริษัทฯ	ที่เป็นผู้บริหารและมิใช่ผู้บริหาร

(ง)	 การพิจารณาในเรื่องต่างๆ	นั้น	กรรมการบริษัทฯ	สามารถให้คำาแนะนำากับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(จ)	 ให้มั่นใจว่าประธานกรรมการบริษัทฯ	จะติดต่อกับผู้ถือหุ้นหลักตามสมควร	ในเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหาร

โดยไม่คำานึงถึงสิ่งที่ระบุข้างต้น	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 สามารถเสนอแนะกรรมการบริษัทฯ	 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 เพื่อให้	
คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา	และ/หรือตัดสินตามที่เห็นว่าเหมาะสม

ค่าตอบแทนและการดำาเนินการ

	 การประชุมและการดำาเนินการของคณะกรรมการ	จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ	และการดำาเนินการของกรรมการบริษัทฯ

	 หากเป็นไปได	้ จะต้องมีการแจ้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนถึงเรื่องการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน	 โดยในการแจ้งนั้น
จะต้องแนบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมกันด้วย

	 รายงานการประชุมจะถูกจัดทำาขึ้นโดยเลขานุการที่ประชุม	 และจะถูกส่งเวียนให้แก่กรรมการบริษัทฯ	 ทั้งหมด	 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได	้
หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง	และจะจัดรายงานการประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ	ท่านอื่นๆ	เมื่อต้องการ

เงื่อนไขเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทน

คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขการอ้างอิงดังนี้:

(ก)	 จะเชญิหวัหนา้เจา้หนา้ทีบ่รหิารใหเ้ขา้รว่มประชมุเพือ่พดูคยุเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารทา่นอืน่ๆ	และเสนอแนะในเรือ่งทีจ่ำาเปน็
และอาจมกีารเรยีกกรรมการทา่นอืน่หรอืจะสามารถพดูคยุกนัตามขอ้ตกลงกบัประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	คณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถพูดคุยหรือตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนของตนเองได้

(ข)	 อาจมีความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับกรรมการบริษัทฯ	คนอื่นๆ	ที่มิใช่ผู้บริหาร	ในการประเมินผลหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

(ค)	 มีอำานาจหน้าที่ที่จะสามารถตรวจสอบ	 และให้ความเห็นชอบล่วงหน้าของข้อตกลงใหม่ในเรื่องบำานาญ	 (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกรรมการบริหารหรือ
ลูกจ้างอื่นใดของบริษัทฯ)	ที่มียอดรายได้เกินตามกฎหมายของกรมสรรพากรที่ได้กำาหนดไว้

33บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



กรรมการบริษัทฯ	จะต้องให้ความมั่นใจว่า	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะสามารถรับคำาปรึกษาจากที่ปรึกษามืออาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ	ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

เงื่อนไขอ้างอิงดังกล่าวนี้จะได้รับการตรวจทานประจำาปี	(เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำาหนดล่วงหน้า)	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาคผนวก

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการสามารถที่จะปรึกษาหารือเป็นประจำา	
กับที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้

เกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	 (ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ	จะมีผลบังคับใช้)	คณะกรรมการจะปรึกษาหารือกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

บริษัทฯ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2539	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	1	ปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2556	คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุนประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ/นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่ประชุม

1 นายโรวัน	ดี	อาซี่ ประธานกรรมการ 4/4

2 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	วิลเฮล์ม	Ph.D. กรรมการ 3/4

3 นายชูศักดิ์	สาลี กรรมการและเลขานุการ 4/4

4 นายสุรจักษ์	โกฏิกุล กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน 3/4

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	 มีหน้าที่กำาหนดแนวทางและตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
จะคอยเฝ้าติดตามผลการดำาเนินงานด้านการลงทุน	ทบทวนและตรวจสอบให้กิจกรรมการลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำาหนดไว้	และ
รายงานผลการลงทุนโดยรวมแก่คณะกรรมการบริหารทราบ	แนวทางเหล่านี้จะกำาหนดกฎเกณฑ์ขั้นตำ่าด้านคุณภาพ	ฐานะทางการเงิน	และคุณลักษณะ
สภาพคล่องของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ	 แนวทางการดำาเนินงานเหล่านี้ยังรวมถึงการกำาหนดเพดานขนาดของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ	 ถือครองอยู่	
บางประเภท	และข้อจำากัดด้านการซื้อ/ขายหลักทรัพย์บางบริษัท	รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมบางประเภทด้วย

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาดา้นการลงทนุ	(คณะกรรมการฯ)	ในการกำากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทัฯ	(คณะกรรมการ	
บริษัทฯ)	ของบริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	นั้น	เพื่อทำาการควบคุมและตรวจสอบรายการด้านการลงทุน	การบริหาร	นโยบาย	
และแนวทางการปฏบิตังิาน	รวมไปถงึการตรวจสอบการสรรหาผูจ้ดัการลงทนุกำาหนดกฎเกณฑม์าตรฐาน	เพือ่ใชว้ดัผลการดำาเนนิดา้นการลงทนุ	
ตรวจสอบผลงาน	และตรวจสอบความผิดพลาดของนโยบาย	และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

คณะกรรมการฯ	จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	3	คน	หรือมากกว่า	โดยสมาชิกของคณะกรรมการฯ	จะได้รับการคัดเลือก	
ทุกปี	โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวหนึ่งปี	การเลือกสมาชิกภาพจะเลือกตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยจะทำาการ
เลือกในการประชุมครั้งแรกหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้	คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถแต่งตั้งสมาชิกใหม่	
ในกรณีที่มีตำาแหน่งว่างลง	 โดยได้รับการคัดเลือกจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่	 การแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว	 จะมีการแต่งตั้ง	
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในครัง้ถดัไปหลงัจากทีม่ตีำาแหนง่วา่งลง	หรอืโดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได	้และสมาชกิภาพของคณะกรรมการฯ	นี	้
สามารถถูกถอดถอนได้ทุกเมื่อ

3. การประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุนสามารถเลือกกรรมการ	1	คน	เพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นประธานของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

34 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	สามารถกำาหนดกฎระเบียบการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนด	กฎระเบียบ	และกฎบัตรคณะกรรมการ
พิจารณาด้านการลงทุนของบริษัทฯ	ฉบับนี้

คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	สามารถกำาหนดตารางการประชุม	โดยจะต้องกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย	2	ครั้งต่อปี	หรือมากกว่า
นั้น	ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	หรือ	สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	อาจจัดการประชุมพิเศษได้

สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการฯ	ที่มาประชุมด้วยตนเอง	หรือใช้วิธีการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนฟอเรนส์	หรือ	ผ่านเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ	
ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถทราบเนื้อหารายละเอียดของการประชุม	จึงถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการประชุมที่มีองค์ประชุมครบ

การดำาเนินการทุกอย่างของคณะกรรมการฯ	 จำาเป็นจะต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม	 การลงคะแนนเสียง	
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม

คณะกรรมการฯ	จะต้องจัดทำารายงานการประชุมทุกครั้ง	และให้นำาเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ทุกครั้งไป

คณะกรรมการฯ	 สามารถตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการลงทุนตามที่เห็นสมควร	 และสามารถมอบอำานาจให้แก่คณะอนุกรรมการฯ		
ตามทีค่ณะกรรมการฯ	เหน็สมควร	อยา่งไรกต็ามคณะอนกุรรมการฯ	จะประกอบดว้ยสมาชกินอ้ยกวา่	2	คนไมไ่ด	้และคณะกรรมการฯ	ไมส่ามารถ
มอบอำานาจให้คณะอนุกรรมการฯ	ไปดำาเนินการแทนในด้านต่างๆ	เช่น	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือการกำาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ	ตาม
ที่กฎหมายกำาหนด	คณะกรรมการฯ	ต้องเป็นผู้ดำาเนินการเองเท่านั้น

คณะกรรมการฯ	 มีสิทธิตรวจสอบงบดุลบัญชีหรือบันทึกใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ที่คณะกรรมการฯ	 พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการทำาหน้าที่ของ	
คณะกรรมการฯ	 ให้ลุล่วง	 และอาจขอให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	 เพื่อให้ข้อมูล	
ที่เกี่ยวข้องทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	นอกจากว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีความเห็นให้เป็นอย่างอื่น

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน

คณะกรรมการฯ	 จะต้องมีเป้าหมายและความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านการลงทุน	 การบริหารจัดการ	 การกำาหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก.	 ตรวจสอบและอนุมัติการขอกู้เงิน	และดำาเนินการลงทุนด้านต่างๆ	ในนามของบริษัทฯ	เป็นประจำาทุกไตรมาส

ข.	 หมั่นตรวจสอบและอนุมัติการดำาเนินการด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน	 เพื่อควบคุมการลงทุนในพอร์ตลงทุนของบริษัทฯ	 และ
ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อกำาหนด	และสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้

ค.	 หมั่นตรวจสอบและอนุมัติการดำาเนินงานด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อนุพันธ์ทางการเงิน	 และควบคุม
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ	และสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้

ง.	 หมั่นตรวจสอบและอนุมัติการดำาเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐาน	ที่ใช้วัดผลการดำาเนินงานด้านการลงทุน	หรือบริษัทฯ	อาจให้
อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ	ที่สามารถใช้ติดตามการดำาเนินงานและตรวจสอบผลประกอบการของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ	ได้

จ.	 หมั่นทำาการตรวจเกี่ยวกับการดำาเนินงานของที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทฯ	 อย่างสมำ่าเสมอ	 และการคงไว้หรือยุติการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ	
นั้น	ตามที่เห็นสมควร

ฉ.	 ดำาเนินการตามความรับผิดชอบอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมด้านการลงทุนหรือนโยบายด้านการลงทุนต่างๆ	 หรือเรื่องอื่นใด	
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุนดำาเนินการเป็นครั้งคราวไป

5. การตรวจสอบการวิเคราะห์หรือการว่าจ้างที่ปรึกษาพิจารณาการลงทุนจากภายนอก

คณะกรรมการฯ	 สามารถดำาเนินการ	 หรือมีอำานาจในการสอบสวน	 หรือทำาการศึกษาเรื่องต่างๆ	 ภายในขอบข่ายความรับผิดชอบของ	
คณะกรรมการฯ	 และยังสามารถคงไว้ซึ่งที่ปรึกษาอิสระ	 หรือที่ปรึกษาด้านอื่นๆ	 เช่นนี้	 ได้ตามความจำาเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่	
ในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยบริษัทฯ	จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
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กรรมการบรหิารด้านการลงทนุของบรษิทัฯ	และด้วยความเหน็ชอบและการอนมุตัจิากกรรมการผูอ้ำานวยการ	(เจ้าหน้าทีบ่รหิาร)	และคณะกรรมการฯ	
ต่างมีอำานาจที่จะคงไว้	 หรือถอดถอนที่ปรึกษาใดๆ	 ที่ได้รับการว่าจ้างมาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ	 หรือกรรมการบริหารด้าน	
การลงทุนเพื่อช่วยคณะกรรมการฯ	ในการบรรลุภารกิจตามความรับผิดชอบ	และยังหมายความรวมถึงอำานาจในการอนุมัติค่าธรรมเนียม	หรือ
ค่าตอบแทนอื่นๆ	 และเงื่อนไขการทำางานอื่นใดของที่ปรึกษาฯ	 ดังกล่าว	 ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย	
ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

6. การประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุนของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	 จะต้องทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการฯ	 นี้	 เป็นประจำาทุกปีในการ	
ดำาเนินการทบทวนนี้	คณะกรรมการฯ	จะทำาการประเมินว่า	กฎบัตรนี้มีความเหมาะสมต่อขอบข่ายความรับผิดชอบตามสาระที่ตั้งไว้หรือไม่

คณะกรรมการฯ	 จะดำาเนินการในทุกเรื่องที่คณะกรรมการฯ	 พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับผลการทำางาน	 และอย่างน้อยต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่อไปนี้ด้วย	คือ

ก.	 ความเพียงพอ	ความเหมาะสม	และคุณภาพของข้อมูลที่คณะกรรมการฯ	ได้รับ	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ

ข.	 ความเพียงพอด้านความสุขุมรอบคอบของคณะกรรมการฯ	 อันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ	 ที่รายงานและกระทำาโดยคณะกรรมการฯ	 และ	
รวมถึงการจัดทำาการรายงานและการให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ	จะนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ถึงการเริ่มปฏิบัติตามผลของการประเมินของตน	รวมไปถึงข้อเสนอแนะใดๆ	ด้าน
การปรับปรุงต่อกฎบัตรนี	้ และคำาแนะนำาด้านการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ต่อนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 หรือของคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	เอง

คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน

บริษัท	ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2555	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ/สกุล หน่วยงาน ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/

จำานวนครั้งที่มีการประชุม 
ในปี 2556

1 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 4/4

2 นายชูศักดิ์	สาลี หัวหน้าปฏิบัติการ กรรมการ 4/4

3 นายทิวากร	กาญจนกิจ หัวหน้าจัดจำาหน่าย กรรมการ 4/4

4 นางสาวอรทัย	รงค์ทองอร่าม หัวหน้าบัญชี/การเงิน กรรมการ 2/4

5 นายรักชาติ	สมิตินันทน์1/ หัวหน้าสารสนเทศ กรรมการ 1/4

6 นางอภิรดี	กาญจนรัตน์ หัวหน้าบริหารงานบุคคล กรรมการ 2/4

7 นายปราโมทย์	วัฒนะธีระกุล หัวหน้าบริหารความเสี่ยง กรรมการ 4/4

8 นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก หัวหน้ากฎหมาย กรรมการและเลขานุการ 4/4

หมายเหตุ	1/	เข้าเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2556

กฎบัตรคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน (ComPLIAnCe CommITTee ChArTer)

1. ทั่วไป

คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	(“คณะกรรมการฯ”)	ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงานนั้น	 เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการควบคุมและ	
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่	
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ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในส่วนของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมถึงความมั่นคงและความยั่งยืน	
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานโดยการ:

	 ควบคมุตรวจสอบการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	รวมถงึให้ความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ	ซึง่สามารถนำามา	
ปฏิบัติได้ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้	 และตรวจสอบประสิทธิผลของนโยบายและการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	 นอกเหนือจากแผนการบริหารด้าน	
การเงินของบริษัทฯ

	 สร้างความมั่นใจในระบบที่แข็งแกร่งของการกำากับดูแลและบริหารความเสี่ยง	ที่นอกเหนือจากด้านการเงินที่มีการจัดตั้งขึ้น

	 สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ	ยังคงดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	รวมถึงการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย

	 สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมาย	ในเรื่องกฎเกณฑ์ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงในทุกสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ	ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

3. องค์ประกอบ

3.1	 คณะกรรมการฯ	ให้ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยดังต่อไปนี้:

	 หัวหน้าฝ่ายการจัดจำาหน่าย

	 หัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติการ

	 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

	 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง

	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ	(เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ)

3.2	 ประธานกรรมการ	จะต้องเป็นกรรมการอิสระ	และถูกแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

3.3	 กรรมการผู้อำานวยการ	หรือเทียบเท่า	เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

3.4	 เลขานุการคณะกรรมการฯ	จะต้องแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

3.5	 คณะกรรมการฯ	อาจเชิญบุคคลอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการฯ	เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ	ได้ตามที่เห็นสมควร

4. วาระการดำารงตำาแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน	จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	และจะมีการพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งทุก	2	ปี	ในกรณีที่	
มกีารเพิม่สมาชกิใหม่	สมาชกิใหม่จะมวีาระการดำารงตำาแหน่งตามคำาสัง่แต่งตัง้	ในกรณตีำาแหน่งว่างโดยเหตผุลใดๆ	ทำาให้ไม่สามารถดำารงตำาแหน่ง
ได้ครบตามวาระ	 กรรมการบริษัทฯ	 จะต้องแต่งตั้งสมาชิกใหม่มาดำารงตำาแหน่งแทนจนครบวาระดังกล่าว	 สมาชิกของคณะกรรมการฯ	 อาจถูก	
รับเลือกกลับเข้าไปดำารงตำาแหน่งใหม่อีกครั้ง	เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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5. การประชุม

5.1	 คณะกรรมการฯ	จะต้องมีการประชุมเป็นประจำาตามที่มีการเรียกร้อง	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	ครั้งต่อปี

5.2	 สมาชิกคณะกรรมการฯ	สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการฯ	ได้

5.3	 จะต้องมกีารแจ้งให้สมาชกิคณะกรรมการฯ	ได้รบัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วนั	ก่อนการประชมุ	สำาหรบัรายละเอยีดเรือ่งวนั	เวลา	สถานที่		
และวาระการประชุมในแต่ละครั้ง

5.4	 การครบองค์ประชุมของคณะกรรมการฯ	ต้องเท่ากับกึ่งหนึ่งหรือมากกว่าของสมาชิกคณะกรรมการฯ

6. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฏระเบียบทั้งหมดของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 สนับสนุนการ
ดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโดยผู้ปฏิบัติงาน	 และลดความเสี่ยงที่มีต่อบริษัทฯ	 สำาหรับกิจกรรม	
ทางธุรกิจที่อาจไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่จำากัดประกอบด้วย:

6.1	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

6.1.1	 รับรองว่าข้อกำาหนดของนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งมีความเหมาะสมและสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ	 ได้นั้น	
ได้รับการพัฒนาและปฏิบัติจริงเพื่อกำาหนดทิศทางให้แก่กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และผู้ปฏิบัติงานในการ:

	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย	เช่น	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	ลูกค้า	และ	พนักงาน

	 รับรองว่าบริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานและการปฏิบัติทางด้านจริยธรรม

	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงานและตรวจสอบ	เมื่อพบการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ	และ

	 มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรโดยทั่วไปของบริษัทฯ	

6.1.2	 ควบคุมและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง	เมื่อเห็นว่าเหมาะสมกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

6.1.3		 พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารและนโยบายต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ดูแลควบคุมในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเห็นว่า	
เหมาะสมและช่วยให้การดำาเนินงานคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

6.2	 การบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่นอกเหนือจากทางด้านการเงิน

6.2.1	 มกีารประเมนิผลอย่างต่อเนือ่งสำาหรบัรายละเอยีดในเรือ่งความเสีย่งต่างๆ	ของบรษิทัฯ	ไม่ว่าจะเป็นความเสีย่งด้านความปลอดภยั	
ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารเทศ	และผลกระทบทีม่ต่ีอธรุกจิ	และแนะนำาระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.2	 ประเมินและพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ์การบริหารการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยง
นั้นลดลง	หรือถูกจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6.2.3	 พิจารณาทบทวนและมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	 รวมถึงการละเมิด
กระบวนการและการควบคุมของบริษัทฯ

6.2.4	 พิจารณาทบทวนลักษณะและระดับความคุ้มครองของประกันภัย
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6.3	 การดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

6.3.1	 มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

6.3.2	 พิจารณาทบทวนและแนะนำาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เกี่ยวกับข้อแนะนำาของฝ่ายบริหาร	 ในเรื่องของมาตรฐานและแนวโน้ม	
ของอุตสาหกรรมทั่วโลก	 เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและนโยบายความปลอดภัย	 เพื่อการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
ขั้นตอนที่บริษัทฯ	มีอยู่ในปัจจุบัน

6.3.3	 แสวงหาความเชื่อมั่นจากการบริหารจัดการที่บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เหมาะสม	 เพื่อการดำาเนินธุรกิจ	
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

6.3.4	 แสวงหาความเชื่อมั่นจากการบริหารจัดการที่บริษัทฯ	 ยึดมั่นต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและนโยบาย	
เรื่องความปลอดภัย

7. การพิจารณาทบทวนประจำาปี

คณะกรรมการฯ	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี	 และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน	 นอกจากนี้จะมีการพิจารณาทบทวนและ	
ประเมินกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 โดยคณะกรรมการฯ	 และข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 จะถูกนำาเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ		
เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

ผู้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้บริหาร	4	รายแรก	นับต่อจากกรรมการผู้อำานวยการลงมาและผู้บริหารตำาแหน่งเทียบเท่ารายที่	4	ทุกราย	มีดังนี้

1.	 นายโรวัน	ดี	อาซี่	 	 	 	 	 	 กรรมการผู้อำานวยการ
2.	 นายชูศักดิ์	สาลี		 	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ
3.	 นายลักษณ์	ทองไทย		 	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.	 นางสาวอรทัย	รงค์ทองอร่าม		 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบัญชี
5.	 นางภาพร	ภิยโยดิลกชัย	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.	 นางอภิรดี	กาญจนรัตน์	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7.	 นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโสและเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก	 	 	 	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2551	ได้มีมติแต่งตั้งให้	นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2551	เป็นต้นไป
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม	เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	ดังนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ปฎิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	68	และตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	17	ดังนี้

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

1.	 บรรลุนิติภาวะ
2.	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3.	 ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำาโดยทุจริต
4.	 ไม่เคยถูกลงโทษ	ไล่ออก	หรือปลดออกจากราชการ	หรือองค์กร	หรือหน่วยงานของรัฐ	ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5.	 ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดำาเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้

1.	 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 อาทิ	 กรณีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 และ/หรือการ
เลอืกตัง้กรรมการเพิม่เตมิ	(กรรมการใหม)่	จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	เปน็ผูเ้สนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
ที่เหมาะสม	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ	 ที่กำากับดูแลบริษัท	 เข้าเป็นกรรมการบริษัท	
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	18	ดังนี้

1.1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง

1.2	 ในการเลือกตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล	 คราวละคน	 หรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุม	
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง	 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	 1.1	 ทั้งหมด	 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด	
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

1.3	 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก	หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.	 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	
สองเดอืน	โดยพจิารณาเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายประกาศระเบยีบขอ้บงัคบัของหนว่ยงานตา่งๆ	กำากบัดแูล	
บริษัทโดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 75	 และตามข้อบังคับของบริษัท	
ข้อ	 22	 มติของคณะกรรมการจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	 และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการนั้น	
จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

	 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

2.1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง

2.2	 ในการเลอืกตัง้กรรมการ	อาจใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเปน็รายบคุคล	คราวละคน	หรอืคราวละหลายคนตามแตท่ีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง	 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	 2.1	 ทั้งหมด	 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด	
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3	 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก	หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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การถอดถอนกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 กำาหนดให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน	 1	 ใน	 3	 ของจำานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด	 ถ้าจำานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น	 3	 ส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน	 1	 ใน	 3	 กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ	
เลือกตั้งใหม่ได้และนอกจากพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว

กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

1.	 ตาย
2.	 ลาออก
3.	 ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ	โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.	 ศาลมีคำาสั่งให้ออก

กรรมการคนใดลาออกจากตำาแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ตารางสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ	(จำานวนครั้ง)	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2556

ลำาดับ รายชื่อ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
เจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา

ด้านการลงทุน

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการ
กำากับการ
ปฏิบัติงาน

1 นายวีระพันธุ์	ทีปสุวรรณ 5/5

2 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง 5/5 7/7

3 นายเมธา	สุวรรณสาร 5/5 6/7 5/5

4 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ	1/ 4/5 6/7 4/4

5 นายสุวัฒน์	สุขสงเคราะห์ 5/5

6 นายอดิศร	ตันติอนันท์กุล	2/	 1/5

7 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	3/ 3/5 3/5

8 นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์ 5/5

9 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	วิลเฮล์ม	Ph.D. 2/5 3/4

10 นายโรวัน	ดี	อาซี่ 5/5 10/11 4/4 3/5

11 นายชูศักดิ์	สาลี 5/5 11/11 4/4 4/4

12 นายลักษณ์	ทองไทย 5/5 10/11

13 นายทิวากร	กาญจนกิจ 4/4

14 นางสาวอรทัย	รงค์ทองอร่าม 2/4

15 นายรักชาติ	สมิตินันทน์	4/ 1/4

16 นางอภิรดี	กาญจนรัตน์	5/ 2/4

17 นายปราโมทย์	วัฒนะธีระกุล 4/4

18 นางสาวจิรัชฌา	รูปเล็ก 4/4

หมายเหตุ	 1/	 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2556
	 	 	 2/	 นายอดิศร	ตันติอนันท์กุล	ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	64	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556
	 	 	 3/	 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	64	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556
	 	 	 4/	 นายรักชาติ	สมิตินันทน์	เข้าเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2556
	 	 	 5/	 นางอภิรดี	กาญจนรัตน์	เข้าเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	1	กรกฏาคม	2556
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัฯ	บรษิทัยอ่ย	และผูบ้รหิาร	โดยคำานงึถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและความเหมาะสมกบัอตุสาหกรรม
ธุรกิจในระดับเดียวกัน	โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

ในปี	 2555	 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนและบำาเหน็จรวมจำานวนทั้งสิ้นเป็นเงิน	 9,779,900	 บาท	 และปี	 2556	 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน	
และบำาเหน็จรวมจำานวนทั้งสิ้นเป็นเงิน	10,218,530	บาท	ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการปี	2555	และ	ปี	2556

ลำาดับ รายชื่อ
2556 2555

ค่าตอบแทน ค่าบำาเหน็จ ยอดรวม ค่าตอบแทน ค่าบำาเหน็จ ยอดรวม

1 นายวีระพันธุ์	ทีปสุวรรณ 440,000 515,400 955,400 480,000 462,500 942,500

2 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง 633,240 503,100 1,136,340 633,240 456,000 1,089,240

3 นายเมธา	สุวรรณสาร 629,160 479,700 1,108,860 629,160 430,500 1,059,660

4 นายสว่าง	ทองสมุทร - - - 582,000 409,500 991,500

5 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ 576,730 439,700 1,016,430 - - -

6 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	วิลเฮล์ม	Ph.D. 576,000 421,200 997,200 576,000 378,000 954,000

7 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล 277,500 280,800 558,300 - - -

8 นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์ 660,000 397,800 1,057,800 660,000 357,000 1,017,000

9 นายสุวัฒน์	สุขสงเคราะห์ 500,040 397,800 897,840 500,040 357,000 857,040

10 นายอดิศร	ตันติอนันท์กุล 120,000 132,600 252,600 360,000 357,000 717,000

11 นายโรวัน	ดี	อาซี่ 555,960 303,900 859,860 555,960 273,000 828,960

12 นายชูศักดิ์	สาลี 480,000 280,500 760,500 480,000 252,000 732,000

13 นายลักษณ์	ทองไทย 360,000 257,400 617,400 360,000 231,000 591,000

รวม 5,808,630 4,409,900 10,218,530 5,816,400 3,963,500 9,779,900

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินปี	 2556	 ของผู้บริหารตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมจำานวน	 7	 ราย		
เป็นจำานวนเงิน	23.34	ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	และผลตอบแทนอื่นๆ	ของผู้บริหารของบริษัท

บริษัทย่อยจ่ายเงินเดือน	โบนัส	และผลตอบแทนอื่นๆ	ให้กับผู้บริหารรวมจำานวน	11	ราย	ในปี	2556	เป็นจำานวนเงิน	20.32	ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

	 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้สมทบในอัตราส่วน
ร้อยละ	5	ของเงินเดือน	ในปี	2556	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น	0.84	ล้านบาท	และบริษัทย่อย
ได้จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น	0.80	ล้านบาท

	 บริษัทฯ	ไม่มีการให้หุ้น/ใบสำาคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหาร
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	คือ	การบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม	โปร่งใสและเสมอภาค	โดยผู้ที่มีอำานาจบริหารและอำานาจในการตัดสินใจในธุรกิจนั้นๆ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	และผลการกระทำาของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	(Stakeholders)	ทุกราย	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้	พนักงาน	ลูกค้า	
ตลอดจนประชาชนทั่วๆ	ไป

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีจงึมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ	ซือ่สตัยส์จุรติ	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัฯ	เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	มัน่คงและเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	ตลอดจนเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ	สรา้งความมัง่คัง่แกก่จิการและคำานงึถงึ	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยมีนโยบายในการบริหารงานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	มีเหตุผล	ความซื่อสัตย์สุจริต	มีจริยธรรม	โปร่งใส	และเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งแบ่งเป็น	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในทุกเรื่อง	 มุ่งเน้นที่จะคุ้มครองผลประโยชน์และรักษาไว้ซึ่งสิทธิการเป็นเจ้าของ	 ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ	
ของผู้ถือหุ้นโดยกำาหนดแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย	 ตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณ	
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน	 อันได้แก่	 การซื้อขาย	 การโอนหุ้น	 การมีส่วนแบ่ง	
ในผลกำาไร	/	เงนิปนัผล	การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ	การเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ใชส้ทิธใินการแสดงความคดิเหน็และการออกเสยีง	
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ	 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 การอนุมัติเรื่องที่มี	
ผลกระทบต่อบริษัทฯ	และสิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน	รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	เช่น	การซักถาม
หรือแสดงข้อคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น

1.	 สิทธิในการรับทราบข้อมูล	 บริษัทฯจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล	 ผลการดำาเนินงาน	 และสารสนเทศต่างๆ	 รวมถึงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน		
และข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงให้ผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งเผยแพร่มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าประมาณ	2	เดือนก่อนวันประชุมสามัญประจำาปี	โดยจะเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านระบบ	SCP	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.ayud.co.th	

2.	 เพิม่ชอ่งทางการเผยแพรห่นงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	และเอกสารประกอบการประชมุ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	
เป็นการล่วงหน้า	30	วัน	ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และก่อนได้รับเอกสารการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น

3.	 สทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ซึง่ปกตจิดัใหม้ปีลีะ	1	ครัง้	ภายใน	120	วนั	นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชขีองบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
ของทุกปี	โดยกำาหนด	วัน	เวลา	และ	สถานที่ที่เหมาะสม	เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น	ดังนี้

	 จัดประชุมในวันและเวลาทำาการ	ช่วงเวลา	08:00	น.	-	16:00	น.	

	 สถานที่ประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และมีการคมนาคมที่สะดวก

	 มีบุคลากรและระบบเทคโนโลยี	(Barcode)	เพื่ออำานวยความสะดวกในการลงทะเบียน	และมีอากรแสตมป์	ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ

การใช้สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้การส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเต็มท	ี จะเห็นได้จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	64	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556	ณ	ห้องโลตัสสวีท	7	ชั้น	22	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัล	เวิลด์	เลขที่	999/99	ถนนพระราม	1		
แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการดังนี้

(1)	 การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	 บริษัทฯ	 ได้มอบให้	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์ (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น	
ของบรษิทัฯ	เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ	ซึง่ในหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุ	จะกำาหนด
วัน	เวลา	สถานที่ประชุม	ระเบียบวาระการประชุม	ข้อมูลประกอบแต่ละวาระพร้อมทั้งระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่เพียงพอและชัดเจน	
ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่วาระต่างๆ	 และบริษัทฯ	 ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ
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ตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์กำาหนด	ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถระบคุวามเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได้	โดยแนบไปกบัหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุ	
โดยบริษัทฯ	จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	หรือไม่น้อยกว่า	14	วัน	พร้อมทั้งนำาส่งให้กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงาน	
ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลบริษัทฯ	ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นสามารถ	Download	หนังสือมอบฉันทะผ่าน	www.ayud.co.th	 ได้ด้วย	 และเพื่อให้	
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได	้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น	 หรือกรรมการบริษัทฯ	 ที่ได้เสนอชื่อไว้	 เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 ทำาให้ทุกครั้งที่บริษัทฯ	 มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอ	 ส่วนการลงทะเบียน	
เข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	 2	 ชั่วโมง	 พร้อมทั้งมีการเลี้ยงรับรองแก่ผู้ถือหุ้น	
ที่มาร่วมประชุมอย่างเหมาะสม

(2)	 การเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ	ในการประชมุผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่64	บรษิทัฯ	
ไดด้ำาเนนิการเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการกอ่นทีบ่รษิทัฯ	จะสง่
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิที่ชัดเจน	ซึ่งปรากฏอยู่ใน	www.ayud.co.th	โดยบริษัทฯ	ได้แจ้งข้อมูล
ผ่านระบบ	SCP	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

4.	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว	 โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ	
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	 พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป	 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมี	
ความเห็นเป็นอย่างอื่น

5.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม	ประธานกรรมการจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ทราบดังนี้

	 แจ้งจำานวน/สัดส่วน	ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

	 กล่าวแนะนำาคณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้สอบบัญชี	ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

	 แจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ	และการนับผลการลงคะแนน	โดยการเปิดเผยทุกวาระ

6.	 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ซักถาม
อย่างเต็มที่ตลอดเวลาการประชุม	และตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น	พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน	
สรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

7.	 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรกของบริษัทฯ	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	(ล่าสุด)	ให้ผู้ถือหุ้น	
รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่น	 พร้อมดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้างความเจริญเติบโต	
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสม

8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำาปี	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูง
ต่างเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน	เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น

ในป	ี2556	บรษิทัฯ	จดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที	่64	ในวนัที	่22	เมษายน	2556	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาออกเสยีงในกจิการตา่งๆ	ของ	บรษิทัฯ		
ตามที่กำาหนด	 โดยได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	 ซึ่งในการประชุมสามัญ	
ผู้ถือหุ้นปี	 2556	 ดังกล่าว	 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม	 10	 ท่าน	 ซึ่งรวมประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการผู้อำานวยการ	
กรรมการผู้จัดการ	 คณะอนุกรรมการ	 และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมด้วย	 บริษัทฯ	 ได้ใช้ระบบ	 Barcode	 ที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	
แต่ละราย	 เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง	 โดยจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ	 และสามารถ	
ตรวจสอบได้ในภายหลัง	พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพวีดีทัศน์	ตลอดระยะเวลาการประชุม	และเผยแพร่เป็น	Clip	File	ผ่าน	www.ayud.co.th	ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยในปี	2557	ทางบริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	65		
ในวันที่	22	เมษายน	2557	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	2&3	โรงแรม	แกรนด์ไฮแอท	เอราวัณ	กรุงเทพ	เลขที่	494	ถนนราชดำาริ	แขวงลุมพินี		
เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.ayud.co.th		
เปน็เวลา	1	เดอืนลว่งหนา้กอ่นการประชมุ	โดยบรษิทัฯ	จะนำาระบบเทคโนโลยี	(Barcode)	มาใชเ้พือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีน	
และเมื่อจบแต่ละวาระจะมีการแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งรวบรวมผ่านระบบ	Barcode	ให้ที่ประชุมได้รับทราบ	ทั้งนี้	จะจัดให้มีการบันทึกภาพ
วีดีทัศน์ระหว่างดำาเนินการประชุม

44 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือ	
นัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดรวมถึงหนังสือมอบฉันทะ	 เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคน	
มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆของบริษัท	ตามระเบียบวาระการประชุม

2.	 กำาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม	เป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

3.	 การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 โดยมีนโยบายดำาเนินการประชุม	 ตามลำาดับ
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ

4.	 หากผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได	้บรษิทัฯ	ไดจ้ดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบของกระทรวงพาณชิยไ์ปพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ	เพือ่ให้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน	หรือประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือ
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อการรักษาสิทธิของตนได้

5.	 การลงคะแนนจะกระทำาโดยเปดิเผย	ซึง่ไดจ้ดัทำาบตัรลงคะแนนในวาระทกุวาระ	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามทีเ่หน็สมควร	โดยจะมกีาร
เก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ	เพื่อนำาผลคะแนนมารวมคำานวณกับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม	ก่อนที่จะ	
ประกาศแจง้มตขิองคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุในทีส่ดุ	บรษิทัฯ	ไดน้ำาระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการสรปุผลการลงมตใินแตล่ะวาระ	จะแสดงผล	
บนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกันในที่ประชุม	 และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำานักงานใหญ่	
กรุงเทพมหานคร	เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

6.	 จดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	และลงนามโดยประธานกรรมการบรษิทัฯ	ซึง่เปน็ประธานทีป่ระชมุ	และจดัสง่รายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	 14	 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมนำาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 	 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ	เพือ่เปน็ชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบและสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดโ้ดยไมต่อ้งรอใหถ้งึการประชมุในคราวถดัไป	อกีทัง้ดำาเนนิการ	
นำาส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด

7.	 บรษิทัฯ	มกีารดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในโดยไดก้ำาหนดไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรในจรรยาบรรณพนกังาน	หา้มมใิหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	 ใช้ข้อมูลภายใน	
ทีเ่ปน็สาระสำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ		ซึง่ยงัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน	ไปทำาการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นชว่ง	1	เดอืน	
กอ่นการเปดิเผยงบการเงนิแกส่าธารณชน	และกรณทีีม่กีารซือ้	ขาย	โอน	หรอืรบัโอน	หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ	จะตอ้งแจง้ใหส้ำานกังานคณะกรรมการ	
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน	 3	 วันทำาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง	 พร้อมส่งสำาเนาให้แก่เลขานุการ	
คณะกรรมการ	 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารทุกครั้ง	 โดยจะมีระเบียบวาระรายงาน	
การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ	 ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีทุกครั้ง	 นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร	 เมื่อแรกเข้ารับตำาแหน่งใหม่	 ต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ต่อ	ก.ล.ต.	ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น	
ของบริษัทฯ	และข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการอย่างครบถ้วนไว้ในรายงานประจำาปี

8.	 ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ	เปน็การออกเสยีงลงคะแนนใหเ้ปน็ไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด	โดยบรษิทัฯ	ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล	โดยให้นับ	1	หุ้นเป็น	1	เสียง	และถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียง
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจร่วมกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน	อันนำา
ไปสู่การทำาธุรกิจที่ยั่งยืน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย	และได้กำาหนดเป็นแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ	 	 ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค	 และการสานประโยชน์ทางธุรกิจกับสังคมเช่นนี้	 ทำาให้บริษัทฯ	 เป็นองค์กรที่มี
คุณค่าของสังคม

ผู้ถือหุ้น:	 	 	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ	 ในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม	โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ลูกค้า:		 	 	 	 บริษัทฯ	ให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	

45บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



พนักงาน:	 	 	 พนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบาย	 ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 ปฏิบัติ	
อยา่งเปน็ธรรม	ทัง้ในดา้นโอกาส	ผลตอบแทน	การแตง่ตัง้	โยกยา้ยและใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ
พนกังานทกุระดบั	สรา้งเสรมิและใหม้คีวามรู	้ความสามารถในหนา้ที	่และพฒันาพนกังานทีม่ศีกัยภาพไปสูภ่าวะผูน้ำา	รวมถงึการให้
พนกังานมสีว่นรว่มในการกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานใหม้ทีศันคตเิดยีวกนั	เสรมิสรา้งวฒันธรรมและดแูลสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	สุขภาพ	ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ	ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน		
บริษัทฯ	 ดำาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 อย่างเพียงพอและเหมาะสม	 เพื่อป้องกัน	
การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	ป้องกันการบาดเจ็บ	และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำางาน	พร้อมสวัสดิการต่างๆ	 เช่น	การ
ตรวจสขุภาพประจำาป	ีกองทนุสำารองเลีย้งชพี	เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานกรณเีกษยีณอายุ	เปน็ตน้	พรอ้มกบัดแูลผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม	เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและผลสำาเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ	

	 	 	 	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องภายในบริษัทฯ	 ให้มีความ
ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและบริษัทฯ	โดยรวม	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงาน

คู่ค้า:	 	 	 	 	 บรษิทัฯ	คำานงึถงึความเสมอภาคและความซือ่สตัยใ์นการดำาเนนิธรุกจิ	และผลประโยชนร์ว่มกนัของคูค่า้โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ปฏิบัติตามข้อตกลง
เงื่อนไขทางการค้า	

คู่แข่งทางการค้า:	 บริษัทยึดถือปฏิบัติภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม	 หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง	 ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
การกระตุ้นให้บริษัทฯ	ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์	และบริการให้ดียิ่งขึ้น

เจ้าหนี้:		 	 	 บริษัทฯ	รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด	พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

สังคม	ชุมชน:	 	 บรษิทัฯ	ดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่ทรพัยากร	และสิง่แวดลอ้ม	ใหค้วามสำาคญัตอ่การอนรุกัษพ์ลงังาน	กจิกรรมทีม่สีว่น
สนบัสนนุสงัคมและชมุชนใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	พรอ้มทัง้รกัษาและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื	โดยถอืเปน็นโยบาย
สำาคญัส่วนหนึง่ควบคูก่บัการดำาเนินธรุกิจของบรษิทัฯ	รายละเอียดประกอบอยูใ่นความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	 โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	
ที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

บรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญักบัระบบการควบคมุภายในทัง้การควบคมุทางการเงนิ	การดำาเนนิงาน	การกำากบัดแูลการปฏบิตังิาน	และบรษิทัฯ	มกีารจดัตัง้ฝา่ย
ตรวจสอบภายใน	ซึ่งทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้	รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการควบคุมภายใน

ทั้งนี้	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล	
ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งได้แก่	ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ	
(Credit	 Term)	 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์	 ตลอดจนความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่	 รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อปัจจัย	
ความเสี่ยง	เพื่อลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โปร่งใส	 และทั่วถึง	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลทั่วไป		
ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานที่ควบคุม
กำากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ	กำาหนด	ซึ่งได้แก่	คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสิ่งแวดล้อม
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ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	 บริษัทฯ	 ได้จัดการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ	 ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์	 ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ	
ขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ	ได้ที่โทร.	(662)	657-2970	หรือที่เว็บไซต์:	www.ayud.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1	 คณะกรรมการ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ด้วยความรับผิดชอบ	 โดยมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ	
ในวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ธรุกจิ	และงบประมาณทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม	ทัง้นี	้การเลอืกตัง้	
กรรมการ	เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มกีารกำาหนดโครงสรา้งการจดัการ	โดยมกีารแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัฯ	กบัฝา่ยจดัการ	
ไว้อย่างชัดเจน	โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามที่บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้	ดังได้กล่าวไว้ในรายละเอียดหัวข้อ	3

	 	 ประธานกรรมการของบรษิทัฯ	ไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกบั	กรรมการผูอ้ำานวยการ	และ	กรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่เปน็การแบง่แยกหนา้ทีใ่นการกำาหนด	
นโยบายการกำากับดูแล	และการบริหารงานประจำา

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจำานวน	11	ท่าน	ประกอบด้วย

	 	 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 3	 ท่าน

	 	 	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		 4	 ท่าน

	 	 	 กรรมการอิสระ	 	 	 	 	 4	 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	36.36	ของกรรมการทั้งคณะ

	 	 บริษัทฯ	 มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่านที่มีความเป็นอิสระ	 โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบ	
นโยบายท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กิจการเป็นสำาคัญ	ซ่ึงกรรมการบริษัทฯ	ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)	แล้ว

	 	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู	้
ความสามารถจากหลายวิชาชีพ	มีวิสัยทัศน์	 เป็นผู้มีคุณธรรม	 และมีประวัติการทำางานที่ไม่ด่างพร้อยแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 โดย	
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ไวอ้ยา่งชดัเจน	และมกีรรมการผูอ้ำานวยการในฐานะหวัหนา้คณะผูบ้รหิารรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการดแูลการดำาเนนิธรุกจิ
และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

1.2	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
	 	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ	 และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	

บรษิทัมหาชนจำากดั	กรรมการบรษิทัฯ	ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และ/หรอื	มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	แลว้แตก่รณ	ี	
มวีาระการดำารงตำาแหนง่เปน็ไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ	และเมือ่ครบวาระแลว้อาจไดร้บัเลอืกเขา้ดำารงตำาแหนง่อกีวาระหนึง่ซึง่ขึน้อยูก่บั
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 บริษัทฯ	มิได้กำาหนดอายุของกรรมการบริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ	
ของกรรมการ

1.3	 การกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 	 “กรรมการอิสระ”	 หมายถึง	 กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ	 หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน	บริษัทฯ	

ได้กำาหนดคุณสมบัติของ	“กรรมการอิสระ”	เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“สำานักงาน”)	
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ	มีดังนี้

1.	 	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย
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2.	 	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา	 หรือผู้มีอำานาจควบคุม	
ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้าม	
ดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเปน็ขา้ราชการ	หรอืทีป่รกึษา	ของสว่นราชการซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ	
ของบริษัทฯ

3.	 	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็น	บิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุม	
ของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

	 	
	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื	คำา้ประกนั		
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้	
ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใด
จะตำา่กว่า	ทัง้นี	้การคำานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคำานวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	โดยอนโุลม	แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว	ให้นบัรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	
และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อีำานาจควบคมุ	หรอืหุน้สว่นของสำานกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย		
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	
ไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

6.	 	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับ	
คา่บรกิารเกนิกวา่	2	ลา้นบาทตอ่ป	ีจากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ		
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ	
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

7.	 	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วน	
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	 หรือถือหุ้นเกิน	
ร้อยละ	 0.5	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน	
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

1.4	 จำานวนบริษัทที่กรรมการไปดำารงตำาแหน่ง
	 	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ	56-1	และรายงานประจำาปี	ซึ่งการ

ดำารงตำาแหน่งในบรษิทัอืน่ของกรรมการบรษิทัฯ	ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัฯแต่อย่างใด	เนือ่งจากกรรมการ
ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่	 โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอทุกครั้ง	 และทำาคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ		
โดยตลอด

1.5	 การรวมหรือการแยกตำาแหน่ง
	 	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	มิได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำานวยการ	กรรมการผู้จัดการ	และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร
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	 	 แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ	จะมิใช่กรรมการอิสระ	แต่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้ง
ให้คณะกรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร	 ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและ
เข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	พร้อมสนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

1.6	 เลขานุการบริษัท
	 	 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	

มาตรา	89/15	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที่	15	สงิหาคม	2551	ไดม้มีตแิตง่ตัง้	นางสาวจริชัฌา	รปูเลก็	ซึง่เปน็พนกังานประจำา	
ของบริษัทฯ	ให้เป็นเลขานุการบริษัท	และทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	ด้วย	โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้

1.	 	 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และจัดทำารายงานการประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับ	
ของบริษัทฯ	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมติที่ประชุม

2.	 	 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำาหนด	และอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

3.	 	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกฎระเบียบ	และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัทฯ

4.	 	 ประสานงานระหวา่งกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิาร	และสนบัสนนุใหด้ำาเนนิการตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี	พรอ้มปฏบิตัติาม
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.	 	 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้	คณะกรรมการชดุยอ่ย	จำานวน	5	ชดุ	ประกอบดว้ยคณะกรรมการเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	คณะกรรมการพจิารณาดา้นการ
ลงทนุ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	และคณะกรรมการกำากบัการปฏบิตังิาน	ซึง่คณะกรรมการชดุยอ่ยบาง
คณะมใิชก่รรมการอสิระ	แตป่ระกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร	กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร	และกรรมการอสิระ	กรรมการทกุทา่นลว้นเปน็ผูม้คีณุวฒุ	ิ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ทีก่ารดำารงตำาแหนง่	กรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย	ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ	มคีวามซือ่สตัย	์สจุรติ	มคีณุธรรม	
ระมดัระวงั	รอบคอบ	และมคีวามเปน็อสิระ	เชือ่ไดว้า่กรรมการทกุทา่นเขา้ใจ	และปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	และโครงสรา้งในคณะกรรมการชดุตา่งๆ		
เปน็ทีย่อมรบัของผูถ้อืหุน้	รายละเอยีดอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ	เปดิเผยไวใ้นโครงสรา้งการถอืหุน้	และจดัการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	
และเป้าหมาย	 ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกิจการ	
และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	โดยทำาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ	รวมทั้งได้กำาหนดและ	
แยกบทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้เกี่ยวข้อง

	 	 นอกจากนี้ยังกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน	
ให้มีความเพียงพอต่อกิจการ	 และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่	 โดยนำาหลักบรรษัทภิบาล
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

	 	 ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ของกรรมการ	ให้มีความรู้ความสามารถ	และมีศักยภาพ	บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการ
เข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมำ่าเสมอ

3.2		 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน	
โดยได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	โปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ	ก่อให้เกิดความ	
เชื่อมั่น	ยอมรับ	จากผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	บุคคลโดยทั่วไป	อันนำามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า	ความมั่นคงแก่กิจการ	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	
ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมโดยส่วนรวม	ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน	จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ประกอบด้วย	 3	ส่วน	คือ	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 จริยธรรมธุรกิจ	 และจรรยาบรรณพนักงาน	และมอบ
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ให้แก่คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	 และได้มีการทบทวนและปรับปรุงบางส่วนในจริยธรรมธุรกิจ	 ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมได้นำาขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบาย	
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	ไว้ดังนี้

(1)		 ดำาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และ	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ	
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน

(2)		 ดำาเนนิการใหเ้ชือ่มัน่ไดว้า่รายงานทางการเงนิสะทอ้นผลการดำาเนนิงานทีแ่ทจ้รงิและมกีารประเมนิกำาหนด	วางมาตรการในการปอ้งกนั
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(3)		 ดำาเนนิการใหเ้ชือ่มัน่ไดว้า่กระบวนการตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิลภายใตห้ลกัการการถว่งดลุอำานาจ
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

(4)		 ดำาเนนิการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมเีหตผุลโดยยดึถอืประโยชนข์องบรษิทัฯ	เปน็ทีต่ัง้	ดว้ยการจดัวาง	
ระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

(5)		 ดำาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	

(6)		 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตัวเอง	 เพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีอยู่เสมอ

(7)		 ปลูกฝังคุณธรรม	สร้างจิตสำานึกอันดีงาม	พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ

(8)		 ตระหนกัและเคารพในสทิธแิหง่ความเปน็เจา้ของของผูถ้อืหุน้รวมตลอดจนถงึสทิธขิองผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งแตล่ะราย	และปฏบิตัติอ่บคุคล
เหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน

(9)		 ดำาเนินการโดยคำานึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และต่อสังคมโดยรวม

(10)	 ดำาเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3.3	 บริษัทฯ	ได้จัดทำาจริยธรรมธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างบริษัท	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	
ลูกค้า	พนักงาน	คู้ค้า	เจ้าหน้ี	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และคู่แข่งทางการค้า	เพ่ือให้เกิดความซ่ือสัตย์	สุจริต	และมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

	 	 และบริษัทฯ	 ได้จัดทำาจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้รับทราบ	 เพื่อให้เป็นการ
ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร	 ในการทำาหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยจิตสำานึกที่ดี	 สู่กระบวนการกำากับดูแลที่ดี	 สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	บริษัทฯ	ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

3.4	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล	 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความ	
มีเหตุมีผล	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

	 	 การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ	 มูลค่ารายการ	 คู่สัญญา	 เหตุผล	
ความจำาเป็นของการทำารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจาก	
ห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ	เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

3.5	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในดา้นการดำาเนนิงานทางการเงนิ	การปฏบิตังิานและการกำากบัดแูล	โดย
มหีนว่ยงานตรวจสอบภายในทำาหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของระบบการควบคมุภายในดงักลา่วรวมถงึระบบงานคอมพวิเตอร	์ตลอดจน	
ให้คำาแนะนำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถทำาหน้าที่	
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	 และกำาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 พร้อมกำาหนดให้มีการ
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบ	มคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ	
ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในแบบ	56-1	และรายงานประจำาปี

3.6	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของปัจจัยความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงได้มีมอบหมายให้
คณะกรรมการเจา้หนา้ทีบ่รหิารไปดำาเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้	เพือ่ใหด้ำาเนนิการบรหิารปจัจยั	และควบคมุกจิกรรม	
รวมทั้งกระบวนการการดำาเนินงานต่างๆ	 โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาส	 ที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย	 เพื่อให้ระดับและขนาดของความ	
เสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้	 ประเมินได้	 ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ	 โดยคำานึงถึงเป้าหมายขององค์กร
เป็นสำาคัญ	 และหามาตรการที่เหมาะสมมาบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 โดยสามารถสรุป
กรอบความเสี่ยงได้ดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่ๆ	2	ด้านคือ	ความเสี่ยงจากการผันผวนด้านตลาด	และความเสี่ยงด้านเครดิต	

	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 	 ฝ่ายจดัการมกีารการประเมนิความเสีย่งและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการการจดัการความเสี่ยงทีส่ำาคญัเปน็ประจำาสมำ่าเสมอ	เพือ่
ให้มัน่ใจว่ากรณทีีเ่กดิเหตขุึน้จะสามารถป้องกนัและจดัการความเสีย่งได้ทนัท่วงที	การสร้างวฒันธรรมความเสีย่งแก่ผูบ้รหิารและพนกังาน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง	มีการรายงานการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง	

	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จัดทำาและปรับปรุงแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 (Business	 Continuity	 Plan)	 รวมทั้งทำาการทดสอบแผน	
เป็นประจำาทุกๆ	ปี	โดยมีการทดสอบเสมือนเกิดเหตุการณ์จริงกับพนักงานบริษัทฯ	เข้าร่วมทดสอบด้วย	

	 	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากแตล่ะฝา่ย	และแผนกตา่งๆ	โดยกำาหนดขอบเขตหนา้ทีใ่นการทำางาน	เพือ่รว่มกนั	
จัดวางให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยเริ่มปฏิบัติอย่างเป็นระบบในปี	2551

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 โดยได้จัดทำากำาหนดการประชุมกรรมการบริษัทฯ	 พร้อมทั้ง
มีการนำาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม	เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ	อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า	7	วัน	การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	
2	ชั่วโมง	และในการประชุมกรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีความเป็นอิสระ	โดยประธานกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้ประมวล
ความเหน็และขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุและกรรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ้งออกจากการประชมุระหวา่งการพจิารณาเรือ่งนัน้ๆ	ทัง้นีม้เีลขานกุาร
คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง	เพื่อทำาหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม	และ
มีการลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการบริษัทฯ	และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการประชุมไม่น้อยกว่า	5	คร้ังต่อปี	และจะมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษัทฯ	มีวาระเร่งด่วนและมีความสำาคัญ
ที่คณะกรรมการจำาเป็นต้องทำาการพิจารณา
	
คณะกรรมการการตรวจสอบ	 กรรมการผู้อำานวยการ	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 และฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำาการประชุมกับ	
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ไตรมาสละ	1	ครั้ง

ในการประชุม	กรณีที่มีหัวข้อสงสัย	หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อ
ทำาการอธิบาย	ในเรื่องดังกล่าวได้

นอกจากน้ันคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ทำาการมอบหมายให้	กรรมการผู้อำานวยการทำาหน้าท่ีจัดประชุมกับคณะผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละ	1	คร้ัง	
และจะมีการเรียกประชุมเพิ่มในกรณีฉุกเฉิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดท้ำาการมอบหมายใหก้รรมการผูอ้ำานวยการทำาหนา้ทีจ่ดัประชมุคณะกรรมการพจิารณาดา้นการลงทนุพรอ้มดว้ยทีป่รกึษา
ด้านการลงทุนไตรมาสละ	1	ครั้ง	และจะมีการเรียกประชุมเพิ่มในกรณีฉุกเฉิน

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และรายงานการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยบรษิทัฯ	จะถกูจดัทำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	และนำาจดัเกบ็ไว	้
ที่สำานักงานใหญ่เพื่ออำานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
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รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ชุดต่างๆ	 ระหว่างปี	 2555	 และ	 2556	 ตามตารางสรุปการเข้าประชุมของ	
คณะกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในป	ี2556	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดจ้ดัทำาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการ	โดยแบบประเมนิดงักลา่วเปน็ความเหน็ของ
กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม	มไิดเ้ปน็การประเมนิกรรมการรายบคุคล	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้
มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	และปัญหาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	ช่วยให้การทำางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	และช่วย
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	และฝ่ายจัดการ

6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	มอบหมายใหท้ำาหนา้ทีพ่จิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้รหิาร	ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการเปน็ไปตามมตทิีไ่ดร้บัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูอ้นมุตัวิงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ	และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้นำาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ	มีการกำาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ดังนี้

	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ได้มีการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมไว้อย่างชัดเจน	และโปร่งใส	และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำาหนด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และผลงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้	 ในปี	 2556	บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวไว้ในรายละเอียด	 ตามตารางการเปรียบเทียบ	ค่าตอบแทน	
คณะกรรมการบริษัทฯ	ปี	2555	และ	ปี	2556

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูบ้รหิารไดต้ระหนกัถงึบทบาท	หนา้ที	่และความรบัผดิชอบตอ่บรษิทั	ซึง่บรษิทัฯ	ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการพฒันา
บคุลากรทัว่ทัง้องคก์ร	เพือ่สอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ำาและวสิยัทศันข์องกรรมการและผูบ้รหิารใหค้วามรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	และมศีกัยภาพ	
โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
สถานที	่รวมถงึการเดนิทางไปดงูานยงัตา่งประเทศ	และประการสำาคญับรษิทัฯ	ยดึมัน่ในการบรหิารจดัการภายใตห้ลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(Director	Certification	Program)	ของ	IOD	รวมถึงหลักสูตรอื่นๆด้วย	ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	และผูเ้ข้ารับการอบรมเปน็อย่างยิง่		
และหากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่บริษัทฯ	 จะดำาเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำาลักษณะธุรกิจ	 ทิศทางและเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ		
เช่นเดียวกันส่วนทรัพยากรมนุษย์มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ

	 	 รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	/	สัมมนา	หลักสูตรต่างๆ	ของ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ rCP DAP DCP
Fellow 
ship

rCC AACP ACP CGr SFe FGP
DCP 

refresher
Course

mFm mIA mIr CDC CSP ACeP

1 นายวีระพันธ์ุ	ทีปสุวรรณ x x

2 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง x x x x

3 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ x x

4 นายเมธา	สุวรรณสาร x x x

5 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล x x x x x x
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ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ rCP DAP DCP
Fellow 
ship

rCC AACP ACP CGr SFe FGP
DCP 

refresher
Course

mFm mIA mIr CDC CSP ACeP

6 นายชูศักด์ิ	สาลี x

7 นายลักษณ์	ทองไทย x x

8 นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์ x x x x x x x x x x x x

9 นายแอนเดรียส	โจฮันน์	
วิลเฮล์ม	Ph.D.

10 นายสุวัฒน์	สุขสงเคราะห์ x x x

11 นายโรวัน	ดี	อาซ่ี x

Role	of	the	Chairman	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (RCP)
Director	Accreditation	Program	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (DAP)
Director	Certificate	Program	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (DCP)
Fellowship
Role	of	the	Compensation	Committee		 	 	 	 	 	 	 	 	 (RCC)
Advanced	Audit	Committee	Program	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (AACP)
Audit	Committee	Program		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ACP)
Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies		 	 	 	 (CGR)
Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	 	 	 	 	 	 	 (SFE)
Financial	Institutions	Governance	Program	 	 	 	 	 	 	 	 (FGP)
DCP	Refresher	Course
Monitoring	Fraud	Risk	Managemen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (MFM)
Monitoring	the	Internal	Audit	Function		 	 	 	 	 	 	 	 	 (MIA)
Monitoring	the	system	of	Internal	Control	and	Risk	Management		 	 (MIR)
Chartered	Director	Class	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (CDC)
Company	Secretary	Program	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (CSP)
Anti-Corruption	for	Executive	Program	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ACEP)

2.	 การสืบทอดงาน
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารทราบถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน	ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อม	 เป็นแผน	

ที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของบริษัทฯ	ต่อไปได้

8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 จัดทำารายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการ	 และ/หรือผู้บริหาร	 และของ	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ	และ/หรือผู้บริหารตามนัยมาตรา	258	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	นอกจากนั้น	ในระเบียบขอ
งบริษัทฯ	บทที่	7	เรื่องวินัยและการลงโทษ	ได้กำาหนดไว้ว่าการกระทำาดังต่อไปนี้เป็นการกระทำาที่ผิดวินัยซึ่งได้แก่

8.1	 เข้าไปมีส่วนร่วม	หรือให้คำาปรึกษาหารือในเชิงแข่งขันไม่ว่าโดยตรงและ/หรือโดยอ้อมกับประกอบการ	อื่นอันมีลักษณะการดำาเนินการใกล้
เคียงกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.2	 ทุจริตต่อหน้าที่หรืออาศัยตำาแหน่งหน้าที่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	แสวงหาผลประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ

8.3	 เผยแพรค่วามลบัในนโยบายหรอืการดำาเนนิการของบรษิทัฯ	และ/หรอืแสวงหาผลประโยชนจ์ากความลบันัน้ๆ	สำาหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอื
เปิดเผยความลับดังกล่าวอันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ	ได้รับความเสียหาย
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8.4	 ทำาสำาเนาเอกสารหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ	 โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือเปิดเผยข้อมูลหรือข้อความใดๆ		
อันเป็นเรื่องปกปิดหรือไม่สมควรเปิดเผยเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ	ต่อผู้อื่นหรือพนักงานที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

9 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.1	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	ดังนี้

1.	 กรรมการของบริษัทส่วนใหญ่	ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อย	เพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำาหนด	

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็คณะกรรมการตรวจสอบในบรษิทัยอ่ย	มอีำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

3.	 มีการกำาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย	 โดยสอดคล้องกับการควบคุมภายในของบริษัททั้ง
ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม	การบริหารความเสี่ยง		การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล		และระบบการติดตาม

9.2	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทร่วม	(บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	กรรมการของบริษัทบางท่าน	ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการของบริษัทร่วม

10 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

10.1	Code	of	Ethics	บริษัทมีการประกาศ	จรรยาบรรณพนักงาน	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	และพนักงาน
ของบริษัทฯ	ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่		โดยยึดหลักคุณธรรม	อันนำาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำาเร็จ	โดยมีหน่วยงานที่คอยตรวจ
สอบดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ	

10.2	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	(CSR:	Corporate	Social	Responsibility)	บริษัทฯ	เป็นองค์กรหนึ่งที่เน้นความสำาคัญ
ของการใหเ้พือ่ตอบแทนสงัคม	พนัธะสญัญาของบรษิทัฯ	ในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของสงัคมไทยมภีารกจิในการมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคม	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมไทยให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ	กัน	ทั้งนี้	รายละเอียดของภารกิจเพื่อสังคมอยู่ในหัวข้อ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	สามารถทำาใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล	รายงานทางการเงนิมคีวามเชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลา	สามารถนำาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณาและการตดัสนิใจทางธรุกจิ	ตลอดจน
การปฏบิตักิารดา้นตา่งๆ	สอดคลอ้งกบักฎหมาย	ระเบยีบและนโยบายตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ		
ครั้งที่	 2/2557	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2557	 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง	 3	 คนเข้าประชุมครบถ้วนและจากการพิจารณาองค์ประกอบของ	
การควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

	 มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 โดยมีการจัดทำางบประมาณประจำาปี	 ซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
จากผู้บริหารและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 นอกจากนี้ในการกำาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน	 บริษัทฯ		
ได้คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

	 มโีครงสรา้งการจดัองคก์รทีม่กีารแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ	ภายในบรษิทัตามแผนผงัองคก์รและมกีารจดัทำาระเบยีบ
ปฏบิตัแิละคูม่อืการปฏบิตังิานของฝา่ยงานตา่งๆ	เปน็ลายลกัษณอ์กัษร	โดยระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	จะมขีอ้กำาหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมและ
ข้อกำาหนดห้ามพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน	

2. การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	มีการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือรับผิดชอบงานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีนโยบายและกระบวนการ
ในการบรหิารความเสีย่ง	เชน่	ความเสีย่งทางดา้นปฏบิตักิาร	ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรพัย	์รายละเอยีดไดก้ลา่วไวแ้ลว้ในหวัขอ้เรือ่ง
ปัจจัยความเสี่ยง	เพื่อลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอ	
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งหรือตามที่จำาเป็น
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	 รวมถึงให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	Warning)	 และเพื่อป้องการประพฤติตนอันไม่สมควร	คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้จัดทำาแนวทางการป้องกันการทุจริต	 (Fraud	Guidance)	 และการแจ้งเบาะแส	 (Whistle	 Blower)	 ผ่านเครือข่ายเชื่อมโยง	
ของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย	

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

	 มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินอำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	

	 มกีารแบง่แยกหนา้ทีอ่นมุตัิ	หนา้ทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ	และหนา้ทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิออกจากกนัเพือ่เปน็การ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน

	 มีการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย	์เกีย่วกบัการทำาธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว	เพือ่ใหก้ารทำาธรุกรรม
นั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ถูกต้อง

	 มีมาตรการที่จะติดตามให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย	ตลอดจนมีมาตรการในการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทำา
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 มกีารจดัใหม้ขีอ้มลูทีส่ำาคญัอยา่งเพยีงพอเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ	รวมถงึหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบ
การประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม	 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีรายละเอียด	
ตามควรที่ทำาให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชตีา่งๆ	ไวค้รบถว้นเปน็หมวดหมู	่และมกีารใชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

	 มกีารจดัใหม้ขีอ้มลูทางการเงนิ	และขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ	ซึง่ฝา่ยจดัการสามารถนำามาประกอบการพจิารณา
สัง่การและปฏบิตักิาร	และมกีารนำาระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการประมวลผล	เพือ่ใหข้อ้มลูสารสนเทศมคีวามเหมาะสมกบัการใช้	มคีวาม
เป็นปัจจุบัน	ทันเวลา	และมีความสะดวกในการเข้าถึงสำาหรับผู้ที่มีอำานาจเกี่ยวข้อง

	 มีการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายใน	 และระบบการสื่อสารภายนอก	 เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ	 ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สำาหรับ
การบริหาร	หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนอย่างครบถ้วนเรียบร้อย

5. ระบบการติดตาม

	 ฝ่ายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่กำาหนดไว้และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณา	
ในกรณีที่ผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 ฝ่ายบริหารก็จะรีบหาสาเหตุและดำาเนินการแก้ไข	
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน	 ในกรณีที่	
เกดิเหตกุารณท์จุรติ	หรอืสงสยัวา่มเีหตกุารณท์จุรติ	มกีารปฏบิตัทิีฝ่า่ฝนืกฎหมาย	และมกีารกระทำาทีผ่ดิปกตอิืน่	ซึง่อาจกระทบตอ่ชือ่เสยีง
และฐานะการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ

	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่กำากับดูแลกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

	 มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมำ่าเสมอหรือไม่		
โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา	 เมื่อมีการตรวจพบ	
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	 จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันควร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน	 บริษัท	 ศรีอยุธยา	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน	 (investment	 holding	 company)		
ในธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก	 และมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ	 ด้วย	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจำานวน	 500	 ล้านบาท	ชำาระแล้ว	 250	 ล้านบาท	บริษัทฯ		
มีสถานะเป็น	“บริษัทมหาชนจำากัด”	และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยใช้ชื่อย่อว่า	“AYUD”

สำานกังานตัง้อยูท่ี	่เลขที	่898	อาคารเพลนิจติทาวเวอร	์ชัน้	7	ถนนเพลนิจติ	แขวงลมุพนิ	ีเขตปทมุวนั	กรงุเทพมหานคร	10330	โทรศพัท	์+662-657-2970		
โทรสาร	+662-657-2971	Website:	www.ayud.co.th	E-mail:	info@ayud.co.th

ตลอดระยะเวลากว่า	 63	 ปีที่รับใช้สังคมไทย	 บริษัทฯ	 ได้ยึดมั่นนโยบายในการทำาธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อสร้างความมั่นคง	 และเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการให้แก่ลูกค้า	โดยยึดหลักความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	และจริงใจ	

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัท	 ศรีอยุธยา	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 เดิมชื่อ	 บริษัท	 ศรีอยุธยา	 ประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำาของประเทศ	
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2493	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 2	 ล้านบาท	 เพื่อดำาเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	 ได้แก่	 การประกันอัคคีภัย		
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และการประกันภัยรถยนต์	

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2554

ในปี	 2554	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 กล่าวคือบริษัท	 ศรีอยุธยา	 เจนเนอรัล	 ประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ตกลงทำาสัญญาโอนกิจการซึ่งเป็นการ	
โอนกรมธรรม์ทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ	 ให้แก่บริษัทย่อย	 เพื่อให้บริษัทย่อย	
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป	 โดยความรับผิดชอบและภาระผูกพันตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ทำาระหว่าง
บริษัทและผู้ถือกรมธรรม์หรือคู่สัญญาต่างๆ	จะรับผิดชอบโดยบริษัทย่อย	
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บริษัทฯ	 ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 และ	
ดำาเนินการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน	และถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	(investment	holding	company)	โดยดำาเนินธุรกิจหลักเฉพาะ
การลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นตามที่กำาหนดไว้ในแผนการควบรวมธุรกิจซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	 20	 ธันวาคม	 2554	 เป็นต้นไปและยังดำารงสถานะเป็น	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทย่อย”)	(เดิมชื่อ	บริษัท	บีที	ประกันภัย	จำากัด)	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	
เมื่อวันที่	 21	 กันยายน	 2525	 โดยมีธุรกิจหลัก	 คือ	 ประกันวินาศภัย	 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท	 เมื่อวันที่	 24	
กันยายน	2525		

เมือ่วนัที่	31	มกราคม	2554	บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชือ่บรษิทัจาก	“บรษิทั	บที	ีประกนัภยั	จำากดั”	เปน็	“บรษิทั	ศรอียธุยา	เจนเนอรลั	ประกนัภยั		
จำากัด”	กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก	300	ล้านบาท	เป็น	1,200	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายค่าหุ้น
เพิ่มทุนในบริษัทย่อยเป็นจำานวน	900	ล้านบาท

เมื่อวันที่	3	ตุลาคม		2554		บริษัทย่อยได้ดำาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท	มหาชน	จำากัด		กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	
โดยไดร้บัอนมุตักิารแปรสภาพจากบรษิทั	จำากดั	เปน็	บรษิทั	มหาชน	จำากดั	จากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั		
(คปภ.)	ต่อมาเมื่อวันที่	12	 เมษายน	2555	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 2	ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	
1,200	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	120	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท)	เป็น	2,400	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	240	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท)	โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	120	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10.00	บาท	จำาหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ	10.00	บาท	เป็นเงิน	1,200	ล้านบาท		
โดยบริษัทย่อยได้เรียกและรับชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำานวน	60	ล้านหุ้น	เป็นเงิน	600	ล้านบาท	และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2555

ปัจจุบันบริษัทย่อยมีสำานักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	18	โซน	A	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

บริษัท	 อลิอันซ์	 อยุธยา	ประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันชีวิต	 โดยบริษัทฯ	 ถือหุ้น	
ในบริษัทร่วมในอัตราร้อยละ	20.17

ในปี	2545	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	บริษัท	อยุธยา	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันชีวิต	
จำากัด	(มหาชน))	จำานวน	17,162,978	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.82	ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว	ต่อมาในวันที่	18	มกราคม	2555	บริษัทฯ	ได้ซื้อหุ้นสามัญ	
ของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำานวน	 17,265,108	หุ้น	 รวมเป็นจำานวนเงิน	 517.95	 ล้านบาท	ทำาให้บริษัทฯ	 มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว		
จำานวน	34,428,086	หุน้	คดิเปน็รอ้ยละ11.67	และเมือ่วนัที	่9	พฤษภาคม	2555	บรษิทัฯ	ไดซ้ือ้หุน้สามญัของบรษิทัดงักลา่วเพิม่อกีจำานวน	25,072,194	
หุ้น	รวมเป็นจำานวนเงิน	752.17	ล้านบาท	ทำาให้บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว	จำานวน	59,500,280	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	20.17	
บริษัทฯ	พิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันดังกล่าว	

บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2494	และได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2494	มีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่	เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	1	โซนบี	ชั้น	2	โซนบี	
(ชั้นลอย)	ชั้น	6	ชั้น	14	และ	ชั้น	17	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวม

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทตามงบการเงินรวมแบ่งได้เป็นสองส่วน	 คือ	 รายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุน	 โดยมีรายละเอียด	
ในงวดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556,	2555	และ	2554	ดังนี้

 (หน่วย : บาท)

2556 2555 2554

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

รายได้จากการรับประกันภัย*

	 อัคคีภัย 373,343,636 17.4 377,216,931 19.8 431,948,963 22.9

	 ภัยทางทะเลและขนส่ง 185,758,315 	8.7 184,091,421 	9.7 148,675,232 7.9

	 ภัยเบ็ดเตล็ด 673,724,926 31.5 559,780,439 29.4 534,891,524 28.4

	 ภัยรถยนต์ 906,304,879 42.4 780,373,022 41.1 767,856,966 40.8

 รวม 2,139,131,756 100.0 1,901,461,813 100.0 1,883,372,715 100.0

*	รายได้จากการรับประกันภัยประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิและรายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

 (หน่วย : บาท)

2556 2555 2554

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

	 อัคคีภัย 314,578,414 16.5 341,344,058 20.0 386,345,575 23.2

	 ภัยทางทะเลและขนส่ง 112,676,553 5.9 97,060,741 5.7 74,838,185 4.5

	 ภัยเบ็ดเตล็ด 575,091,530 30.1 491,086,102 28.7 441,529,152 26.6

	 ภัยรถยนต์ 906,304,872 47.5 780,379,006 45.6 758,748,126 45.7

 รวม 1,908,651,369 100.0 1,709,869,907 100.0 1,661,461,038 100.0

 (หน่วย : บาท)

2556 2555 2554

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

	 1.	รายได้จากการรับประกันภัย 2,139,131,756 78.8 1,901,461,813 86.6 1,883,372,715 84.1

	 2.	รายได้จากการลงทุน 567,962,149 20.9 284,924,149 13.0 332,575,070 14.9

	 3.	รายได้อื่น 7,497,340 0.3 7,991,835 0.4 22,602,565 1.0

 รวมรายได้ทั้งหมด 2,714,591,245 100.0 2,194,377,797 100.0 2,238,550,350 100.0

สัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทในป	ี2556	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากป	ี2555	 โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการรับประกันภัยของป	ี2556	 ลดลง		
จากอัตราร้อยละ	86.6	ในปี	2555	เป็นอัตราร้อยละ	78.8	ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้จากการลงทุนของปี	2556	 เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ	13.0	 ในปี	2555	 เป็นอัตราร้อยละ	20.9	 เนื่องจากปี	2556	 บริษัทมีรายได้	
จากส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนใน	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	355.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ซึ่งมีจำานวน		
25.87	 ล้านบาท	 การรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทดังกล่าวในปี	2556	 เป็นการรับรู้แบบเต็มปีเป็นครั้งแรก	 เนื่องจาก	
ในระหว่างปี	2555	บริษัทได้มีการลงทุนซื้อหุ้นของ	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	เพิ่มขึ้น	จนทำาให้บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ	20.17	 บริษัทจึงได้พิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ซึ่งทำาให้การรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรของปี	2555	
เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรเพียงบางส่วน
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ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินปี 2556

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ในการอ่านการวเิคราะห์และคำาอธบิายของฝ่ายจดัการ	นกัลงทนุควรศกึษาเอกสารประกอบ	ซึง่ได้แก่	งบการเงนิรวม	งบการเงนิเฉพาะกจิการ	ควบคูไ่ปกบั	
หมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูลที่นำาเสนอไว้ในเอกสารนี้

1. ผลการดำาเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมสำาหรับปี 2556 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สำาหรับปี	2556	มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	1,908.65	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จำานวน	198.78	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	11.63	ในด้านการลงทนุบรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการลงทนุสทุธใินปี	2556	ซึง่ประกอบด้วยดอกเบีย้และเงนิปันผลจำานวน	158.58	
ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	จำานวน	20.79	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	11.59	กำาไรจากการลงทนุในหลกัทรพัย์ของปี	2556	มจีำานวน	54.09	ล้าน
บาท	ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	79.68	ล้านบาท	ลดลง	25.59	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	32.11	ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความผันผวนด้าน
ราคาของตลาดหุน้ไทยในปี	2556	ประกอบกบัทศิทางอตัราดอกเบีย้ยงัคงอยูใ่นระดบัตำา่	นอกจากนีเ้งนิลงทนุในบรษิทั	อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ		
จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนไปคิดเป็นอัตราร้อยละ	 20.17	 มีผลทำาให้บริษัทต้องจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว	 เป็นเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม	 ในปี	 2556	 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจำานวน	 355.28	 ล้านบาท	 ตามสัดส่วนการถือหุ้น	
ในเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ซึ่งได้แสดงอยู่ในงบการเงินรวมโดยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	ในขณะที่ปีก่อนมีจำานวน	25.87	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จำานวน	329.41	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	1,273.33	

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยในงบการเงินรวมประกอบด้วย	ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	ค่าจ้างและบำาเหน็จ		
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัอืน่	และค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน	ซึง่ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็และค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัอืน่เป็นต้นทนุทีแ่ปรผนั	
โดยตรงตามรายได้จากการรับประกันภัย	 ส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับผู้เอาประกันภัยในระหว่างปี	สำาหรับปี	2556	ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยมีจำานวนรวมทั้งสิ้น	2,037.25	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	
2,037.66	ล้านบาท	ลดลง	0.41	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.02	ซึ่งสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยของปี	2556	ลดลง	เนื่องจาก	
ค่าสนิไหมทดแทนลดลงจำานวน	225.58	ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ	21.40	ซึง่เป็นผลมาจากในปี	2555	บรษิทัยงัคงมกีารบนัทกึค่าสนิไหม
ทดแทนจากสถานการณ์มหาอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2554	จำานวน	108.58	ล้านบาท	สำาหรับปี	2556	บริษัท
มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนจากการดำาเนินงานปกต	ิ ซึ่งไม่นับรวมค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์มหาอุทกภัยเท่ากับ	 43.42	 ลดลงจาก	
งวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มอีตัราร้อยละ	55.31	นอกจากนีค่้าจ้างและบำาเหนจ็ของปี	2556	เพิม่ขึน้จากปีก่อนจำานวน	20.65	ล้านบาท	หรอืคดิเป็น	
อตัราร้อยละ	5.15	ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัอืน่เพิม่ขึน้จากปีก่อนจำานวน	58.16	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ	19.82	เนือ่งจากค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะเพิม่ขึน้ตามปรมิาณธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน	ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานเพิม่ขึน้จากปีก่อนจำานวน	146.35	ล้านบาท	หรอื
คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.61	โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำาหรับปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	26.57	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	23.17	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ของปี	2556	มีจำานวน	102.84	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	100.21	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จำานวน	2.63	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	2.63	ทั้งนี้ในการดำาเนินธุรกิจด้านประกันภัยของบริษัทย่อยได้มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็ว	ลดขั้นตอนการทำางานที่ซำ้าซ้อน	ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	และรองรับการขาย
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ของบรษิทัย่อยได้อกีด้วย	นอกจากนีใ้นปี	2556	บรษิทัได้มกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากผูร้บัประกนัภยัต่อต่างประเทศรายหนึง่	
จำานวน	114.68	ล้านบาท

ในปี	2556	ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาจากปีก่อน	โดยบริษัทมีกำาไรจากการรับประกันภัยจำานวน	101.89	ล้านบาท	ในขณะที่ปีก่อน
บริษัทมีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย	 จำานวน	 136.20	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง
ไตรมาสที่	4	ของปี	2554	

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี	 2556	 ในงบการเงินรวมของบริษัท	แสดงกำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน	677.34	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2555		
ซึ่งมีจำานวน	156.71	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	520.63	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	332.22	

งบการเงินรวมของบริษัท	แสดงกำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ของปี	2556	จำานวนทั้งสิ้น	661.73	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	142.29	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	519.44	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	365.06	บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ	20	ในการคำานวณภาษี
เงนิได้รอการตดับญัชสีำาหรบัปี	2556	ทำาให้ปี	2556	บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้จำานวน	71.79	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2555	ซึง่มจีำานวน	47.35	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	24.45	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	51.63	ดังนั้นผลประกอบการในงบการเงินรวมสำาหรับปี	2556	จึงแสดงกำาไร
สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้จำานวน	589.94	ล้านบาท	คดิเป็นกำาไรต่อหุน้เท่ากบั	2.36	บาท	กำาไรสทุธเิพิม่ขึน้จากปี	2555	ซึง่มจีำานวน	94.94	ล้านบาท		
เพิ่มขึ้นจำานวน	495	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	521.36
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ทั้งนี้ในปี	2556	ที่ผ่านมา	มีปัจจัยสำาคัญอื่นๆ	ที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

(1)	 มบีรษิทัประกนัภยัทีม่บีรษิทัประกนัภยัต่างชาตเิข้ามาร่วมลงทนุ	ก่อให้เกดิการแข่งขนักนัมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่	การพฒันา	
รูปแบบกรมธรรม์ให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยใหม่ๆ	 การพัฒนาเสริมสร้าง	
การให้บริการ	โดยเฉพาะบริษัทที่มีต่างชาติร่วมทุนจะทำาให้มีศักยภาพในการรับประกันภัยสูงขึ้น	มีกรมธรรม์แบบใหม่ๆ	ให้ประชาชนเลือก
ทำาประกนัภยัมากขึน้	อกีทัง้มกีารนำาเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาพฒันาธรุกจิประกนัภยั	เช่น	การขยายตลาดโดยระบบขายตรง	หรอืการขาย	
โดยใช้วิธีสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย	 ทำาให้ลูกค้าให้ความสนใจที่จะทำาประกันภัยกับบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้น	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ต้องอาศัย	
การลงทุนทั้งในรูปของเทคโนโลยีและบุคลากร	จึงทำาให้บริษัทต้องมีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดมากขึ้น	ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น

(2)	 สำาหรับปี	 2556	 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทประมาณ	 203,021	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต	
ร้อยละ	13.12	จากปีก่อน	จะเหน็ได้ว่าธรุกจิประกนัภยัไทยมคีวามแขง็แกร่ง	สามารถฝ่าฟันอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัรอบด้านได้อย่างมัน่คง		
พลิกฟื้นจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปี	2554	ได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง	อันสะท้อนได้จากตัวเลขของอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	
13.12	ถงึแม้ว่าจะได้รบัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นราคานำา้มนัทีป่รบัตวัสงูขึน้เรือ่ยๆ	ตลอดปี	2556	การใช้จ่ายครวัเรอืนชะลอตวั
จากการที่ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในไตรมาสที่	4	ของปี	2554	ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
รนุแรงกว่าทีป่ระเมนิไว้มาก	โดยเฉพาะการผลติภาคอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนกัทัง้ผลทางตรงจากฐานการผลติทีเ่สยีหายและ
ทางอ้อมผ่านปัญหาการขาดแคลนชิน้ส่วนและปัญหาการขนส่ง	ส่วนความเสยีหายต่อภาคการเกษตรกเ็พิม่ขึน้เช่นกนั	กไ็ด้ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ไทยในปี	2556	มอีตัราการขยายตวัอยูท่ีร้่อยละ	2.9	จะเหน็ได้ว่าธรุกจิประกนัภยัในรอบ	5	ปีทีผ่่านมามกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจาก
ธรุกจิประกนัภยัได้มกีารพฒันาธรุกจิให้มคีวามเข้มแขง็อย่างมปีระสทิธภิาพ	มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของสงัคมให้คำานงึถงึความมัน่คง
ของครอบครวัด้วยการให้การประกนัภยัเป็นกลไกแบ่งเบาภาระในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะการสร้างรากฐานความเข้าใจให้ประชาชน
เหน็ถงึประโยชน์ของการทำาประกนัภยัว่าเป็นสิง่จำาเป็นหรอืเป็นปัจจยัที	่5	ของชวีติ	เพราะหลกัในการทำาประกนัภยัแล้วกค็อื	การรบัประกนั
ความเสีย่งของภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีเ่ราไม่สามารถคาดการณ์ได้	และถ้าประชาชนเหน็ถงึประโยชน์ดงักล่าวแล้ว	ไม่ว่าเศรษฐกจิจะเป็น	
อย่างไรก็คงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยเท่าไรนัก	 ยิ่งสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนจากราคานำ้ามันดิบที่มี	
ความผันผวน	ภัยแล้ง	ภัยนำ้าท่วม	ผลกระทบจากธรณีพิบัติ	และความไม่สงบใน	3	จังหวัดภาคใต้	ยิ่งต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความเสี่ยงภัยต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและสนใจที่จะทำาประกันภัยกันมากขึ้น

ด้านการรับประกันภัยโดยรวมของบริษัทย่อย

เบีย้ประกนัภยัสำาหรบัปี	2556	มจีำานวนรวมทัง้สิน้	2,988.85	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2555	จำานวน	223.02	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	8.06	ซึง่เป็น	
การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภยัรบัสำาหรบัการรบัประกนัอคัคภียั	ภยัเบด็เตลด็และภยัรถยนต์	สำาหรบัการประกนัภยัเบด็เตลด็เป็นการขายผ่านทาง
โครงการ	Bancassurance	ที่บริษัทย่อยทำากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 (มหาชน)	 เพิ่มมากขึ้น	 ในส่วนของเบี้ยประกันภัยของการประกัน
อคัคภียัและภยัรถยนต์ซึง่มเีบีย้ประกนัภยัรบัเพิม่ขึน้	เนือ่งจากบรษิทัได้ขยายตลาดในต่างจงัหวดัเพิม่ขึน้โดยอาศยัช่องทางการจำาหน่ายผ่านทาง
สาขาของบริษัท	สำาหรับเบี้ยประกันภัยต่อมีจำานวนรวมทั้งสิ้น	1,067.95	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	35.73	ของเบี้ยประกันภัยรวม	เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองมีจำานวน	1,920.90	ล้านบาท	มีอัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิคิดเป็น	0.40	เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น	เพิ่มขึ้นจากปี	2555		
ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ	0.38	เท่า	เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สำาหรับปี	2556	มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	1,908.65	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
จากปี	2555	จำานวน	198.78	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.63	อัตรากำาไรขั้นต้นของปี	2556	มีอัตราร้อยละ	5.30	ในขณะที่ปีก่อนมีอัตรา
ติดลบร้อยละ	7.52	ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	สาเหตุที่อัตรากำาไรขั้นต้นของปี	2555	ติดลบเนื่องจากในงบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุน
จากการรับประกันภัยของปี	2555	จำานวน	136.20	ล้านบาท	อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2554	
สำาหรับปี	2556	บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจำานวน	828.78	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	
1,054.36	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	225.58	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ	21.40	หากไม่นบัรวมค่าสนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั	
อัตราค่าสินไหมทดแทนจากการดำาเนินงานปกติของปี	2556	เท่ากับ	43.42	ในขณะที่ปี	2555	มีอัตราส่วนเท่ากับ	55.31	ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ของปี	2556	ซึ่งมีจำานวน	421.40	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	400.74	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	20.65	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ	5.15	ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นของปี	2556	ซึ่งมีจำานวน	351.53	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	293.38		
ล้านบาท	เพิม่ขึน้จำานวน	58.15	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ	19.82	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานปี	2556	มจีำานวน	435.54	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	
จากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	289.19	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	146.35	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	50.61	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
ของปี	2556	มีจำานวน	2,037.25	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	0.41	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.02	ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลง	
ของค่าสนิไหมทดแทน	จงึทำาให้ปี	2556	บรษิทัมกีำาไรจากการรบัประกนัภยัจำานวน	101.89	ล้านบาท	ในขณะทีปี่ก่อนมขีาดทนุจากการรบัประกนัภยั	
จำานวน	136.20	ล้านบาท

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ	(Retention	Rate)	ของปี	2556	มีอัตราร้อยละ	64.27	ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ	
65.48	เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับของปี	2556	เพิ่มขึ้นจำานวน	223.02	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	8.06	ในขณะเดียวกันการทำาประกันภัยต่อ
ในปี	2556	กับบริษัทรับประกันภัยต่อมีจำานวนเพิ่มขึ้น	113.20	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	11.86	ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้น
จาก	1,811.08	ล้านบาท	เป็น	1,920.90	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	109.82	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	6.06
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อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสำาหรับปี	2556	เท่ากับอัตราร้อยละ	63.32	ของเบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรายได้	 เพิ่มขึ้นจากปี	2555	
ซึ่งมีอัตราร้อยละ	57.51	 เนื่องจากในปี	2556	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ซึ่งประกอบด้วย	ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	ค่าใช้จ่ายในการ	
รบัประกนัภยัอืน่	และค่าใช้จ่ายดำาเนนิงาน	เพิม่ขึน้จากปี	2555	จำานวน	225.17	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ	22.90	ในขณะทีเ่บีย้ประกนัภยั	
ที่ถือเป็นรายได้ของปี	2556	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จำานวน	198.78	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	11.63	ซึ่งแสดงถึงอัตราค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้

การรับประกันอัคคีภัย

เบี้ยประกันอัคคีภัยของปี	2556	มีจำานวน	582.20	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	19.48	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	
43.86	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	8.15	

สำาหรบัการรบัประกนัอคัคภียั	อตัราค่าสนิไหมทดแทนของปี	2556	เท่ากบัอตัราร้อยละ	17.71	ของเบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได้	ลดลงจากปีก่อน	
ซึง่มอีตัราร้อยละ	57.60	สาเหตทุีอ่ตัราค่าสนิไหมทดแทนของปีนีล้ดลง	เนือ่งจากปีก่อนบรษิทัยงัคงมค่ีาสนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั	
ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี	2554

ปี	 2556	 เบี้ยประกันอัคคีภัยมีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราร้อยละ	 8.15	 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อันดับ	 7	 แหล่งงานที่สำาคัญของการ	
รับประกันอัคคีภัยมาจากตัวแทนนายหน้า	ตลอดจนลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	และสถาบันการเงินบางแห่ง

การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ยอดเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี	2556	มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	383.37	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.83	ของเบี้ยประกันภัยรวม
ทั้งหมด	ลดลงจากปี	2555	จำานวน	10.14	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	2.58	

สำาหรับการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี	2556	มีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจำานวน	45.57	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จำานวน	9.84	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	27.54	คิดเป็นอัตราค่าสินไหมทดแทนร้อยละ	40.44	ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ	36.81

ยอดเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งทั้งหมดในปี	 2556	 บริษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อันดับที่	 4	 ของอุตสาหกรรม	 โดยแบ่งเป็นการ
ประกันภัยตัวเรือ	ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	6.84	ส่วนการประกันภัยสินค้ามีอัตราการเจริญเติบโตลดลงร้อยละ	4.90	ซึ่งเป็นผลมาจาก	
ปี	2556	ราคาพชืผลทางการเกษตรในตลาดโลกตกตำ่า	ทำาให้เบีย้ประกนัภยัลดลง	แต่อย่างไรกต็ามบรษิทักไ็ด้มกีารขยายงานประกนัภยักบัตวัแทน
นายหน้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาทดแทนกับเบี้ยประกันภัยที่ลดลง	

ในปี	 2556	 แหล่งงานที่สำาคัญของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	 ยังคงมาจากตัวแทนนายหน้าที่ส่งงานประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	
ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นผลมาจากการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วของบริษัท

การรับประกันภัยรถยนต์

ในปี	 2556	 เบี้ยประกันภัยรถยนต์มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	 947.47	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 31.70	 ของเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด	 เพิ่มขึ้นจาก	
ปี	2555	จำานวน	92.64	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	10.84	

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของปี	2556	สำาหรับภัยรถยนต์มีจำานวน	533.85	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	
จำานวน	55.74	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.66	อัตราการค่าสินไหมทดแทนของปี	2556	 เท่ากับอัตราร้อยละ	58.90	ของเบี้ยประกันภัย	
ที่ถือเป็นรายได้	ในขณะที่ปี	2555	มีอัตราค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ	61.27	

ปี	 2556	 บริษัทย่อยมีอัตราการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรถยนต์เท่ากับ	 10.84	 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตตำ่ากว่าของอุตสาหกรรม	 ซึ่ง	
มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	13.96	เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกงานที่มาจากโครงการรถยนต์คันแรกและงานจากกลุ่มลูกค้า
องค์กรขนาดใหญ่	

แหล่งงานที่สำาคัญของการประกันภัยรถยนต์มาจาก	ตัวแทนนายหน้า	ตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์	และสถาบันการเงินที่มีการให้สินเชื่อ	ซึ่งบริษัท
ย่อยได้มุง่เน้นการให้บรกิารทีด่แีละรวดเรว็แก่ลกูค้าผูเ้อาประกนัภยั	และการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพของสาขาในต่างจงัหวดั	เพือ่ให้ลกูค้า
สามารถทำาประกันภัยรถยนต์และติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวก

62 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี	2556	มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	1,075.81	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	35.99	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	เพิ่มขึ้น
จากปี	2555	จำานวน	96.66	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	9.87	

ปี	2556	ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนสำาหรับภัยเบ็ดเตล็ดมีจำานวน	193.64	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจำานวน	
150.27	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	43.69	คิดเป็นอัตราค่าสินไหมทดแทนของปี	2556	เท่ากับอัตราร้อยละ	33.67	ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้	ซึ่งลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ	70.03	อันเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปลายปี	2554

แหล่งงานที่สำาคัญของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	ได้แก่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	สถาบันการเงินหลายแห่ง	ตัวแทนนายหน้า	และ
งานโดยตรง	(Direct	Account)	ในส่วนของโครงการ	Bancassurance	ที่บริษัทร่วมมือกันกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	และ
สถาบันการเงินบางแห่งก็ยังคงเป็นช่องทางการจำาหน่ายที่สำาคัญ

บริษัทได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า	โดยได้ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	
นำาเสนอผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยัทีม่นีวตักรรมทีด่แีละสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า	อนัได้แก่	“พ	ีเอ	พร้อม	(PA	Prompt)”,	“พ	ีเอ	แคร์		
(PA	Care)”,	“พี	เอ	พร้อม	พลัส	(PA	Prompt	Plus)”,	“แคนเซอร์	พร้อม	พลัส	(Cancer	Prompt	Plus)”,	“โฮม	พร้อม	(Home	Prompt)”,	
“ซีเนียร์	พี	เอ	พร้อม	พลัส	(Senior	PA	Prompt	Plus)”	และ	“โมบาย	พร้อม	(Mobile	Prompt)”	นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์	“ออโต้	พร้อม	
ซุปเปอร์	3	พลัส	(Auto	Prompt	Super	3	Plus)”	และ	“ออโต้	พร้อม	3	พลัส	คุ้มครองนำ้าท่วม”	ซึ่งเป็นส่วนของการประกันภัยรถยนต์	โดย
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทได้นำาเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของธนาคาร

การลงทุน

ในปี	2556	ตลาดทุนโลกได้รับผลกระทบจากการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา	การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และกลุ่ม
ประเทศยุโรป	ซึ่งมีส่วนทำาให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย	(SET	index)	ปรับลดลง	
6.70%	จากสิน้ปีก่อนหน้า	และตลาดมคีวามผนัผวนสงู	โดยในระหว่างปี	SET	index	ปรบัเพิม่ขึน้ทำาสถติสิงูสดุในรอบ	20	ปี	ทีร่ะดบั	1,643.43	จดุ		
ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยซึ่งเติบโตในอัตราที่ลดลงประกอบกับมีความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดช่วงครึ่งหลังของปี	 กระทบต่อโครงการ
ลงทุนภาครัฐและการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น	ส่งผลให้	ณ	สิ้นปี	2556	SET	index	ปิดที่	1,298.71	จุด	ลดลง	6.70%	จากสิ้นปี	2555	
โดยในระหว่างปีมีจุดสูงสุดที่	1,643.43	จุด	(ณ	21	พ.ค.	2556)	และมีจุดตำ่าสุดที่	1,275.76	จุด	(ณ	28	ส.ค.	2556)

สำาหรับการลงทุนในตราสารทุน	บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุนในระยะกลางถึงระยะยาว	เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่	
ในระดบัตำา่	นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลทีช่่วยสนบัสนนุการบรโิภคในประเทศ	อตัราการเตบิโตของกำาไรของบรษิทัจดทะเบยีนยงัมแีนวโน้ม	
ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง	และมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ไทยยังอยู่ในระดับน่าสนใจลงทุนอยู่	แนวทางการบริหารเงินลงทุนของบริษัทก็ยังคงคัดเลือก
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นรายตัว	มีการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนที่จะลงทุนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยบริษัทเชื่อว่าแนวทางการบริหารการลงทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถสร้าง	
ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ทัง้ในระยะกลางและในระยะยาว	ในการลงทนุของบรษิทันอกจากบรษิทัจะคำานงึถงึผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 บริษัทยังให้ความสำาคัญถึงความมั่นคงของการลงทุนเป็นสำาคัญโดยได้ทำาการลงทุน
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ	เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	สนิทรพัย์ลงทนุมจีำานวนรวมทัง้สิน้	6,345.88	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2555	จำานวน	856.33	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัรา
ร้อยละ	15.60	รายได้จากการลงทนุสทุธขิองปี	2556	ซึง่ประกอบด้วยดอกเบีย้และเงนิปันผลจำานวน	158.58	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	จำานวน		
20.79	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	11.59	กำาไรจากการลงทนุในหลกัทรพัย์ของปี	2556	มจีำานวน	54.09	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนซึง่มจีำานวน	
79.68	 ล้านบาท	ลดลง	 25.59	 ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	 32.11	ซึง่เป็นผลกระทบมาจากความผนัผวนด้านราคาของตลาดหุน้ไทยในปี	 2556	
ประกอบกบัทศิทางอตัราดอกเบีย้ยงัคงอยูใ่นระดบัตำา่	นอกจากนีเ้งนิลงทนุในบรษิทั	อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ	จำากดั	(มหาชน)	ซึง่บรษิทัได้ลงทนุ
คดิเป็นอตัราร้อยละ	 20.17	 มผีลทำาให้บรษิทัต้องจดัประเภทเงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าวเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	 โดยในปี	 2556	 บรษิทัได้รบัรู้	
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมดงักล่าวจำานวน	355.28	ล้านบาทตามสดัส่วนการถอืหุน้ในเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	ซึง่ได้แสดงอยูใ่นงบการเงนิ
รวมโดยแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนได้เสยี	ในขณะทีปี่ก่อนมจีำานวน	25.87	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จำานวน	329.41	ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ	1,273.33	

ปี	2556	ในงบการเงินรวมแสดงกำาไรจากการลงทุนรวมทั้งสิ้นจำานวน	567.96	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	284.92	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจำานวน	283.04	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	99.34	ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี	2556	จึงเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่ง
มีอัตราร้อยละ	5.19	เป็นอัตราร้อยละ	8.95
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2. ฐานะการเงิน

	 2.1	 สินทรัพย์

(1)	ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์	เงินให้กู้ยืม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ที่ดิน	อาคาร
และอปุกรณ์	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	เบีย้ประกนัภยัค้างรบั	รายได้จากการลงทนุค้างรบั	สนิทรพัย์จากการประกนัภยัต่อ	และสนิทรพัย์อืน่ๆ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	สินทรัพย์รวมมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	9,382.96	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	จำานวน	601.30	ล้านบาท	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	6.02	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	3,142.81	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	185.88	ล้านบาท	จากปี	2555	ซึ่งมี	
จำานวน	3,328.69	ล้านบาท	สำาหรบัปี	2556	เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายมจีำานวน	2,031.86	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	116.65	ล้านบาท	
จากปี	2555	ซึง่มจีำานวน	2,148.51	ล้านบาท	ซึง่เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายประกอบไปด้วยการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล	พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรต่างประเทศ	ตั๋วเงินคลัง	หุ้น	หุ้นกู้และหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	

จากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	สิ้นปี	2556	ปิดที่ระดับ	1,298.71	จุด	ลดลง	6.7	%	จากเมื่อสิ้นปี	2555	ทำาให้		
ณ	 สิ้นปี	 2556	 บริษัทมีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจำานวน	 29.03	 ล้านบาท	 ลดลงจากเมื่อสิ้นปี	 2555	
จำานวน	97.76	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	77.10	

เงินให้กู้ยืมเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลคำา้ประกันซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 ณ	 สิ้นปี	
2556	เงินให้กู้ยืมมีจำานวน	2.68	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	1.70	ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	4.38	ล้านบาท	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	สิ้นปี	2556	มีจำานวน	1,687.25	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	1,043.91	ล้านบาท	จากปีก่อน	
ซึง่มจีำานวน	643.34	ล้านบาท	เนือ่งจากในปีก่อนบรษิทัได้มกีารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยั	
จำานวนมาก

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีราคาทุนเท่ากับ	155.85	ล้านบาท	ลดลงสุทธิ	48.82	ล้านบาท	จากปี	2555	
ซึง่มจีำานวน	204.67	ล้านบาท	เนือ่งจากได้มลีงทนุในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ปรบัปรงุตกแต่งสำานกังานเพิม่เตมิ	และซือ้ยานพาหนะ
ใหม่เพือ่ทดแทนยานพาหนะเดมิซึง่ครบอายกุารใช้งานรวมทัง้สิน้เป็นจำานวนเงนิประมาณ	20.16	ล้านบาท	ในขณะเดยีวกนักไ็ด้จำาหน่าย
ยานพาหนะที่ครบอายุการใช้งาน	 เครื่องใช้สำานักงาน	 อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานมากแล้วบางส่วน	
ออกไปซึ่งมีราคาทุนรวมทั้งสิ้น	68.98	ล้านบาท	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	264.65	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยค้างรับจำานวน	
250.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	13.74	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	5.48	ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ	
ในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับเป็นอย่างมาก	มีการติดตามดูแลการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมากขึ้น	อีกทั้ง
บรษิทัยงัได้ดำาเนนิการตามกฎหมายกบัตวัแทนนายหน้าและลกูค้าทีผ่ดินดัอย่างเคร่งครดั	นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในของบรษิทัยงัได้	
มีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ	การติดตามทวงถามค่าเบี้ยประกันภัย	การรับชำาระค่าเบี้ยประกันภัย	
ตลอดจนการบันทึกบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย	

จากการทีท่างสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	(คปภ.)ได้กำาหนดให้การทำาประกนัภยัรถยนต์ของ
บคุคลธรรมดาและนติบิคุคลต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัการสากลทีเ่รยีกว่า	“หลกั	Cash	before	cover”	ซึง่กค็อืการทีผู่เ้อาประกนัภยั	
ต้องจ่ายชำาระเบีย้ประกนัภยัก่อนวนัทีก่รมธรรม์จะเริม่มผีลคุม้ครอง	ดงันัน้บรษิทัจงึต้องจดัให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบั
การเก็บเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งบริษัทได้จัดทำาแนวปฏิบัติในการเก็บเบี้ยประกันภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	 และสามารถใช้เป็น
คู่มือปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่	 วิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	
และการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการบรหิารการจดัเกบ็เบีย้ประกนัภยัค้างชำาระ	บรษิทัได้กำาหนดแนวทางการจดัเกบ็ทีช่ดัเจนและรดักมุ	มกีารประชมุผูบ้รหิารตดิตาม
เบี้ยค้างชำาระอย่างสมำ่าเสมอเป็นประจำาทุกเดือน	บริษัทได้ดำาเนินการอย่างเข้มงวดในการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศ
และข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ซึ่งในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย	 บริษัท
มีการกำาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บค่าเบี้ยประกัน	 หากเบี้ยประกันภัยค้างชำาระที่จัดเก็บไม่ได้	 และเกินกำาหนดระยะเวลาในการ	
เรยีกเกบ็	หน่วยงานทีท่ำาหน้าทีต่ดิตามทวงถามจะดำาเนนิการตดิตามซึง่เป็นไปตามขัน้ตอนทีร่ะบไุว้ในระเบยีบการจดัเกบ็ค่าเบีย้ประกนัภยั	
ของบริษัท	
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(2)	คุณภาพสินทรัพย์
(ก)	สินทรัพย์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งได้แก่	พันธบัตร	ตั๋วเงิน	หุ้นทุน	หุ้นกู้	หน่วยลงทุน	และเงินฝากสถาบัน
การเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	3,142.81	ล้านบาท	ซึ่งมูลค่าที่แสดงเป็นมูลค่ายุติธรรม	และได้บันทึก
ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	
29.03	ล้านบาท

(ข)	ลูกหนี้
อตัราการหมนุเวยีนเบีย้ประกนัค้างรบัของปี	2556	เท่ากบั	31	วนั	ซึง่บรษิทัมนีโยบายให้เครดติเทอมในการชำาระค่าเบีย้ประกนัภยั	
แก่ลูกค้า	โดยลูกค้าทั่วไปจะให้เครดิตเทอมประมาณ	30	วันสำาหรับการประภัยอื่นๆที่นอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์	แต่ถ้า
เป็นการประกันภัยรถยนต์	ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่เรียกว่า	“หลัก	Cash	before	cover”	ซึ่งก็คือการที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องจ่ายชำาระเบี้ยประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครอง

ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจำานวน	 9.58	 ล้านบาท	การประมาณจำานวนหนี้สงสัยจะสูญ	ณ	วันสิ้นปี
เป็นการประมาณโดยอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ซึ่งผู้บริหารคาดว่าเพียงพอแล้ว	 หลักเกณฑ์ในการ
คำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังนี้

	 ลูกหนี้ค้างชำาระเกิน	6	เดือน	ถึง	1	ปี		 ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	50%
	 ลูกหนี้ค้างชำาระเกิน	1	ปีขึ้นไป	 	 	 ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	100%

	 2.2	 สภาพคล่อง

(1)	กระแสเงินสด	
สำาหรับปี	 2556	 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	 1,217.74	 ล้านบาท	 โดยเป็นกระแสเงินสดรับจำานวน	
3,766.99	 ล้านบาท	 และเป็นกระแสเงินสดจ่ายจำานวน	 2,549.25	 ล้านบาท	 ซึ่งกระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน	 ในส่วนของเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนของปี	 2556	 มีจำานวน	
703.55	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการขายเงินลงทุนที่เป็นหุ้นสามัญ	และหน่วยลงทุนบางส่วนออกไป	และมีเงินลงทุนในพันธบัตร	หุ้นกู้		
ตั๋วเงิน	และเงินฝากธนาคารบางส่วนที่ครบกำาหนด	ส่วนเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีจำานวน	607.38	ล้านบาท	ก็เป็นการนำาเงิน
ไปลงทุนในพันธบัตร	 หุ้นทุน	 หุ้นกู้	 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม	 และเงินฝากธนาคาร	 คิดเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
จำานวน	96.17	ล้านบาท	ซึ่งการลงทุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและเหมาะสม	
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปในระหว่างป	ี เช่น	 ภาวะอัตราดอกเบี้ย	 สภาพเศรษฐกิจ	 และภาวะ	
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เป็นต้น

ในปี	2556	บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำานวนทั้งสิ้น	270	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการของปี	2555	จำานวน	
95	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี	2556	จำานวน	175	ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งได้แก่เงินสด	 เงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนในตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืน	
ไม่เกิน	3	เดือน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	1,687.25	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจำานวน	643.34	ล้านบาท	เนื่องจาก
ในระหว่างปี	2555	บริษัทได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี	2554	เป็นจำานวนมาก

(2)	อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องและความสามารถชำาระหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี	โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.31	เท่า	
แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีอยู่สามารถนำาไปชำาระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ

	 2.3	แหล่งที่มาของเงินทุน

(1)	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บรษิทัไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างเงนิทนุในปีทีผ่่านมา	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั	0.89	
เท่า	ลดลงจากปี	2555	ซึง่มอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั	1.10	เท่า	จะเหน็ได้ว่าอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัในปี	2556	ลดลงจากปี	2555	เนือ่งจากในระหว่างปี	2555	บรษิทัได้มกีารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้	
เมื่อปลายปี	2554	ทำาให้สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	ณ	สิ้นปี	2556	ลดลงจำานวน	662.78	ล้านบาท
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(2)	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	4,972.41	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	221.27	ล้านบาท	จากปี	2555	
ซึ่งมีจำานวน	 4,751.14	 ล้านบาท	 เนื่องจากปี	 2556	 มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจำานวน	 29.03		
ล้านบาท	ลดลงจำานวน	97.76	ล้านบาท	จากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	126.79	ล้านบาท	ในขณะที่งบการเงินรวมของปี	2556	มีกำาไรสะสม	
จำานวน	231.20	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	319.04	ล้านบาท	จากปี	2555	ที่มีขาดทุนสะสมจำานวน	87.84	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจาก
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี	2554

(3)	หนี้สิน
หนี้สินในงบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	4,410.55	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	822.58	ล้านบาท	จากปีก่อนซึ่งมี
หนี้สินรวม	5,233.13	ล้านบาท	หนี้สิน	ณ	สิ้นปี	2556	ลดลงจากปี	2555	เนื่องจากการลดลงของสำารองค่าสินไหมทดแทน	ค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย	 และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำานวน	 928.45	 ล้านบาท	 หนี้สินของบริษัทเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน	
ซึ่งประกอบไปด้วย	เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	สำารองค่าสินไหมทดแทน	ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	เจ้าหนี้บริษัท
ประกันภัยต่อ	 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า	 ค่านายหน้าค้างจ่าย	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	ี ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานค้างจ่าย	 และ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

3.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
	
	 พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

4. การดำารงอัตราส่วนต่างๆตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแลและอัตราส่วนที่สำาคัญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม

1.	 บริษัทมีการตั้งสำารองตามกฎหมายจำานวน	 50	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	 โดยเป็นการสำารองตาม	
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 ซึ่งบริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิสำาหรับปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน	
ทุนสำารองนี้จะนำามาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

2.	 บรษิทัย่อยมกีารจดัสรรเงนิสำารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเรื่องการจัดสรรเงินสำารองเพื่อการเสี่ยงภัย	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ในงบการเงินรวมมีเงินสำารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จำานวน	910.18	ล้านบาท

3.	 อตัราการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจากการดำาเนนิงานปกตขิองปี	2556	เท่ากบัอตัราร้อยละ	43.42	ซึง่ลดลงจากปีก่อนซึง่มอีตัราร้อยละ	55.31

4.	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2554	คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศให้บริษัทประกันภัยมีเงินกองทุน
ที่ต้องดำารงตามกฎหมายโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทต้องดำารงสำาหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย		
ด้านตลาด	ด้านเครดิต	และด้านการกระจุกตัว

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำารงตามกฎหมายตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2556	 เป็นต้นไป	 อัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ตำ่ากว่า
อัตราร้อยละ	140	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 บริษัทย่อยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน	 (ตามมาตรการผ่อนผันอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์
อุทกภัย)	เท่ากับอัตราร้อยละ	372	

66 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ในการบริหารงานขององค์กรชั้นนำายุคปัจจุบัน	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กร	
ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนไป	 โดยเน้นบทบาทให้มีส่วนร่วมในการวางแบบแผนด้านธุรกิจ	
มากขึน้	และเป็นคูค่ดิในเชงิธรุกจิให้กบัผูบ้รหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้เป็นฐานหลกัในการพฒันาบคุลากรให้มศีกัยภาพในด้านทีใ่ห้ความเป็นต่อ
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ	

บริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด	และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทฯ	ไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้	
โดยการบรหิารทรพัยากรบคุคลไม่เพยีงเป็นนโยบายทีใ่ช้กบับรษิทัฯ	เท่านัน้	แต่ยงัครอบคลมุไปถงึการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทัย่อยด้วยเช่นกนั	

ในปี	 2556	 บริษัทฯ	 ได้ทำา	 road	 map	 เพื่อปรับวางรากฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยกับงานที่เปลี่ยนไปตาม	
การพฒันาการของธรุกจิ	และเทคโนโลยทีีม่ส่ีวนเข้ามาร่วมทำาให้เนือ้งานของพนกังานได้เปลีย่นไป	ซึง่มผีลกบัการให้บรกิารกบัลกูค้า	คูค้่า	และเป็นการ
เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัฯ	อกีด้วย	บรษิทัฯ	ยงัมกีารทำาการประเมนิในรปูแบบทีเ่น้นการพฒันาบคุลากรให้มคีวามรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัสายงาน
โดยตรงมากขึน้	และมผีลตอบแทนทีข่ึน้อยูก่บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในระดบับคุคล	และระดบัทมีงาน	เพือ่ผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างแท้จรงิ	
ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำาเนินการไปแล้ว	กล่าวคือ

	 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำางานของหน่วยงานอื่นได้ตรงตาม
ความต้องการและมีศักยภาพยิ่งขึ้น

	 การเชื่อมโยงจัดปรับโครงสร้างงาน	 ตำาแหน่งงาน	 ลักษณะงานภายในองค์กร	 และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการปฏิบัติงาน	 และการพัฒนา
พนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ	(infrastructure,	assessment,	and	development)

	 ร่วมวางแผนอัตรากำาลังคนให้เหมาะสมกับความจำาเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

	 จดัทำา	Succession	Planning	อย่างสมำา่เสมอ	เพือ่เตรยีมความพร้อม	และลดความเสีย่งจากการขาดความต่อเนือ่งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ	

	 จัดทำาโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร

ในปี	 2556	 พนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำานวนทั้งสิ้น	 486	 คน	 ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำานวน	 5	 หลักสูตร		
และอบรมภายนอกจำานวน	29	หลักสูตร	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำานวน	1,089,722.35	บาท	

การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งสร้างกิจกรรมตลอดทั้งปีที่พนักงานสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้	 เช่น		
กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์	 และกิจกรรมกีฬา	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มีความเชื่อว่าเมื่อพนักงานและทีมงานมีความสุขในการทำางาน	 ก็สามารถทำางานได้	
อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความผูกพันกับเพื่อนร่วมทีมและบริษัทฯ	เพื่อความสำาเร็จในระดับองค์กรอย่างแท้จริง
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สภาพโดยรวมของธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน

การลงทุนหลักของบริษัทฯ	มีอยู่ใน	บริษัท	ศรีอยุธยา	 เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	 (มหาชน)	ซึ่งนับเป็นบริษัทย่อยบริษัทเดียว	และประกอบธุรกิจ	
รับประกันวินาศภัยทุกประเภท	โดยแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คือ	การประกันภัยอัคคีภัย	การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	การประกันเบ็ดเตล็ด	และ
การประกันภัยรถยนต์

ประเภทธุรกิจ การตลาด และภาวะการแข่งขัน

ก) ธุรกิจประกันภัย
จากการเปรยีบเทยีบปี	2556	ธรุกจิประกนัภยัมเีบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมทกุประเภททัง้สิน้	203,021.47	ล้านบาท	คดิเป็นอตัราการเจรญิเตบิโต	
ร้อยละ	13.12	จากปี	2555	ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันอัคคีภัย	11,812.66	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	
21.04	การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	5,299.29	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	2.05	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	67,491.57	ล้านบาท		
เพิ่มขึ้นจากปี	 2555	 ร้อยละ	 11.35	 และการรับประกันภัยรถยนต	์ 118,417.95	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากป	ี 2555	 ร้อยละ	 13.96	 (ข้อมูลจาก	
ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

(หน่วย	:	พันบาท)

ประเภทการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

ปี 2556 ปี 2555 %เพิ่ม (ลด)
	 อัคคีภัย 11,812,656 9,759,195 21.04
	 ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,299,296 5,193,039 2.05
	 ภัยเบ็ดเตล็ด 67,491,569 60,612,448 11.35
	 ภัยรถยนต์ 118,417,949 103,915,345 13.96
 รวม 203,021,470 179,480,027 13.12

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทย่อย	มีดังนี้

1.	 เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร	โดยการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
2.	 พฒันากระบวนการทำางานเพือ่ให้การบรกิารมคีณุภาพและรวดเรว็	สามารถส่งมอบบรกิารสนองความต้องการของลกูค้าได้ตามกำาหนดเวลา	
3.	 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบงานอย่างไม่หยุดยั้ง	 เริ่มตั้งแต่การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาพัฒนาการทำางานของบุคลากร	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานให้สูงขึ้น	 ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง	 มีการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสทิธภิาพสงูขึน้	เพือ่รองรบักบังานด้านการรบัประกนัภยัทีข่ยายตวัเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารเปิดสาขาเพิม่ขึน้	และเพือ่รองรบั	
ความรวดเร็วในการให้บริการทั้งด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าผู้ทำาประกันภัย

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้าที่เข้ามาทำาประกันภัยจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกสาขางานทั้งของภาครัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	เช่น	โรงแรม	โรงงานอุตสาหกรรม	
สถาบันการเงิน	 บริษัทห้างร้านต่างๆ	 ตลอดจนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 ธุรกิจเช่าซื้อซึ่งจะต้องทำาประกันภัยทรัพย์สินตาม	
กฎเกณฑ์ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อนั้นๆ	 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีประชาชนและข้าราชการที่ให้ความเชื่อถือและ	
ไว้วางใจในความมั่นคงของบริษัทฯ	ได้มาใช้บริการของบริษัทฯ	ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ	ที่เป็นบุคคลธรรมดา	จะมีอายุตั้งแต่	20	ปี	ขึ้นไป	ซึ่งจะ	
ทำาประกันภัยทรัพย์สินของตนเอง	เช่น	บ้านที่อยู่อาศัยและรถยนต์	นอกจากนี้ลูกค้าบางรายก็ได้ทำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งกำาหนดอายุ
ของผูเ้อาประกนัภยัระหว่าง	15-60	ปี	และประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางให้กบัตนเองและบคุคลในครอบครวัควบคูไ่ปด้วย	ซึง่การประกนัภยัอบุตัเิหตุ
การเดินทางจะไม่จำากัดอายุของผู้เอาประกันภัย

สำาหรับเบี้ยประกันอัคคีภัยปี	 2556	 ของบริษัทย่อย	 ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	 ลูกค้าสินเชื่อและลูกค้า	
เงนิฝาก	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	ซึง่จะทำาประกนัอคัคภียัทรพัย์สนิ	ทีอ่ยูอ่าศยัและร้านค้าย่อย	คดิเป็นร้อยละ	51.90	ของเบีย้ประกนั	
อัคคีภัยทั้งหมดของบริษัทฯ
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่มใหญ่	ดังนี้

1.	 ทรัพย์สินของ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	ลูกค้าที่ใช้สินเชื่อและมีเงินฝากกับ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	และ
ลูกค้าของสถาบันการเงินหลายแห่ง	

2.	 โรงงานอุตสาหกรรม	สถาบันการเงิน	โรงแรม	บริษัทและร้านค้าต่างๆ	ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร	เขตปริมณฑล	และเขตต่างจังหวัด
3.	 บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่	 20	ปีขึ้นไป	ที่ต้องการทำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	อุบัติเหตุเดินทางและทรัพย์สินของตนเอง	 เช่น	บ้าน	

และรถยนต์

หมายเหตุ	ในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน	30%	ของรายได้รวม

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น	3	ช่องทางหลัก	ดังนี้

1.	 ขายผ่านตัวแทนนายหน้า
2.	 ขายผ่านสถาบันการเงิน	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3.	 ขายโดยตรง	

สัดส่วนการจำาหน่ายของบริษัทย่อยในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	เป็นดังนี้

2556 2555 2554
1.	 ขายผ่านตัวแทนนายหน้า 48.78% 52.59% 50.45%
2.	 ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 47.25% 43.30% 43.78%
3.	 ขายโดยตรง 3.97% 4.11% 5.77%

แหล่งงานที่สำาคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	สถาบันการเงินบางแห่ง	ตัวแทนนายหน้า	และงานโดยตรง	(Direct	
Account)	ในส่วนของโครงการ	Bancassurance	ทีบ่รษิทัฯ	ร่วมมอืกนักบัทางธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	และสถาบนัการเงนิบางแห่ง	
ก็ยังคงเป็นช่องทางการจำาหน่ายที่สำาคัญ

บรษิทัฯ	ได้มแีนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่สนองความต้องการของลกูค้า	โดยได้ร่วมกบัธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำากดั	(มหาชน)	
นำาเสนอผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยัทีม่นีวตักรรมทีด่แีละสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า	อนัได้แก่	“พ	ีเอ	พร้อม	(PA	Prompt)”,	“พ	ีเอ	แคร์	
(PA	Care)”,	“พี	เอ	พร้อม	พลัส	(PA	Prompt	Plus)”,	“แคนเซอร์	พร้อม	พลัส	(Cancer	Prompt	Plus)”,	“โฮม	พร้อม	(Home	Prompt	)”,		
“ซีเนียร์	พี	เอ	พร้อม	พลัส	(Senior	PA	Prompt	Plus)”	และ	“โมบาย	พร้อม	(Mobile	Prompt	)”	นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์	“ออโต้	พร้อม		
ซุปเปอร์	 3	 พลัส	 (Auto	 Prompt	 Super	 3	 Plus)”	 และ	 “ออโต้	 พร้อม	 3	 พลัสคุ้มครองนำ้าท่วม”	 ซึ่งเป็นส่วนของการประกันภัยรถยนต์		
โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทฯ	ได้นำาเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของธนาคาร

ตัวแทนนายหน้ามีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายงานของบริษัทฯ	 เนื่องจากตัวแทนนายหน้าจะเป็นผู้ให้คำาแนะนำาการทำาประกันที่เหมาะสม	
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญอย่างมากในการคัดเลือกตัวแทน		
และนายหน้าที่มีศักยภาพ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้มีการเสริมประสิทธิภาพด้วยการให้คำาปรึกษาและแนะนำาจัดอบรมเพื่อให้เป็นตัวแทน	
และนายหน้าที่มีคุณภาพและทำางานอย่างมืออาชีพด้วย	

หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า มีดังนี้

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทฯ	 นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 พ.ศ.	 2535	
กำาหนดไว้	 (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2551	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 6	กุมภาพันธ์	 2551	 เป็นต้นไป)	 โดยสามารถ
ผ่านการสอบความรูเ้กีย่วกบัการประกนัวนิาศภยัได้ตามหลกัสตูรและวธิกีารทีน่ายทะเบยีนกำาหนดโดยยืน่คำาขอรบัใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนั
วินาศภัยของบริษัทฯ	พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทฯ	ให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสถิติของฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 สำาหรับปี	 2556	 บริษัทย่อย	
มีส่วนแบ่งการตลาด	ดังนี้

69บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



(หน่วย	:	พันบาท)

ประเภทการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

ของบริษัทย่อย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
รวมทั้งหมด 64 บริษัท 

ส่วนแบ่งตลาด
(%)

อันดับที่ 
ส่วนแบ่งตลาด

	 อัคคีภัย 576,976 11,812,656 4.88 7
	 ภัยทางทะเลและขนส่ง 367,710 5,299,296 6.94 4
	 ภัยเบ็ดเตล็ด 1,068,887 67,491,569 1.58 18
	 ภัยรถยนต์ 947,473 118,417,949 0.80 28
 รวม 2,961,046 203,021,470 1.51 20

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศมีจำานวนทั้งสิ้น	64	บริษัท	แบ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทยจำานวน	54	
บริษัท	สาขาบริษัทต่างประเทศ	5	บริษัท	และกลุ่มบริษัทประกันภัยสุขภาพอีก	5	บริษัท

บริษัทฯ	 มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันจากการที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคง	 ดำาเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน	 อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงาน	
ด้านประกันภัยจาก	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	และสถาบันการเงินหลายแห่ง	ทั้งนี้
บรษิทัฯ	และธนาคารได้เกือ้กลูกนัในการทำาธรุกจิตลอดมา	ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ	ได้มกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการทำางานและการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	
ด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยสำาหรับอัคคีภัย	 ภัยเบ็ดเตล็ด	 ภัยทางทะเลและขนส่ง	 และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น		
จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	 ลูกค้าที่ทำาประกันภัยเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อคุณภาพของการให้บริการควบคู่กับความมั่นคงทางการเงิน	
ของบริษัทประกันภัยมากขึ้น	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทย่อยมีสาขาในต่างจังหวัด	จำานวน		
14	สาขา	และอีก	5	สาขาเฉพาะ	 เพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	ที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคอีสาน	และภาคใต้		
โดยการดำาเนนิงานของสาขาทัง้หมดจะเป็นระบบ	ON-LINE	เชือ่มโยงกบัสำานกังานใหญ่	ทัง้นีก้เ็พือ่ให้การบรหิารงานและการให้บรกิารของสาขาทัง้หมด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สะดวก	และรวดเร็ว	สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ

ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งทีม่าของเงนิทนุของบรษิทัย่อย	คอื	รายได้จากการรบัประกนัภยั	ซึง่บรษิทัฯ	จะนำาเงนิรายได้ดงักล่าวไปลงทนุเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนเพิม่ขึน้	
นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องนำาไปบริหารดำาเนินงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

การให้กู้ยืม
บริษัทย่อยมีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม	ดังนี้

การให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมของบริษัทย่อย	จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2556	(“ประกาศ”)	ซึ่งได้กำาหนดประเภท	สัดส่วน
และเงื่อนไขการให้กู้ยืม

ความสามารถในการดำารงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
นโยบายในการดำารงอตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทน	:	อตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทนรวมทกุประเภทของการประกนัภยัทีบ่รษิทัฯ	ตัง้ไว้คอื	ประมาณร้อยละ	50

สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง	:	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการบริหารกระแสเงินสดในการดำาเนินงานในแต่ละวันโดยจะคงเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารระยะสัน้ไว้ในจำานวนทีเ่พยีงพอกบัค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำาเนนิงานในแต่ละวนั	เพือ่ให้การบรหิารเงนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-	ไม่มี	-

ปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดในการประกอบธุรกิจ

ในส่วนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีเนื่องจากบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท
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e-CLAIm AwArD

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทย่อย	บมจ.	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	กับรางวัล	E-Claim	Award	ประจำาปี	จากสำานักงานคณะกรรมการ	
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	เมื่อวันที่	4	พ.ย.	2556	เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ	ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบ	E-Claim	มาตั้งแต่	
ป	ี2554	เมือ่	คปภ.	เปดิโครงการฯ	ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองนโยบายของ	คปภ.	ทีม่เีปา้หมายตอ้งการใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัความสะดวกสบายในการรบัสทิธิใ์น	
การดำาเนนิเรือ่งคา่สนิไหมทดแทน	รางวลั	E-Claim	Award	ทีไ่ดร้บัในครัง้นี	้จงึแสดงถงึมาตรฐานของบรษิทัฯ	ในการจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใหก้บัผูป้ระสบภยั	
จากรถ	โดยสามารถรับสิทธิ์ในการดำาเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาล	ให้กับโรงพยาบาลได้ทันที	ทำาให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ผลงานโดดเด่นในปี 2556

AGm CheCkLIST

บริษัทฯ	ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	เต็ม	100%	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ต่อเนื่องกัน	3	ปี	2554,	2555	
และ	2556
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รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ของ	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	
จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ข้อมูลงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	โดยมีการเลือกใช้นโยบาย
บัญชีและมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน	มีการติดตาม	ตรวจสอบ	การทำางานในระบบเพื่อลดโอกาสของการทำาทุจริตหรือฉ้อฉล	หรือการประพฤติมิชอบ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อเป็นผู้กำากับดูแลใน
เรือ่งดงักลา่ว	และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งนีป้รากฎอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจำาปแีลว้

คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ	และสามารถสรา้งความเชือ่มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ	และงบการเงินรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายโรวัน ดี อาซี่
กรรมการผู้อำานวยการ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา  

และกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	ประกอบดว้ยสมาชกิซึง่ไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร	จำานวน	3	ทา่น	คอื	นายเมธา	สวุรรณสาร	ประธานคณะกรรมการ	
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 นายแอนเดรียส	 โจฮันน์	 วิลเฮล์ม	 กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และ
นางสาวนพพร	 ติรวัฒนกุล	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 โดยเมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2556	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 64		
ของ	บมจ.	ศรอียธุยา	แคปปติอล	ไดม้มีตทิีป่ระชมุแตง่ตัง้ให้	นางสาวนพพร	ตริวฒันกลุ	เขา้เปน็คณะกรรมการของบรษิทั	และตอ่มาคณะกรรมการบรษิทั	
ได้มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง	 นางสาวนพพร	 ติรวัฒนกุล	 เข้าเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เพื่อมาแทนในตำาแหน่ง	
คณะกรรมการฯ	ที่ว่างอยู่

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในปี	 2556	 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น		
5	 ครั้ง	 คณะกรรมการฯ	 ยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำานวยการและผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	 ที่อยู่ในความ	
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบอย่างสมำา่เสมอ	 ทั้งนี้
สามารถสรุปสาระสำาคัญที่ได้ปฏิบัติในปี	2556	ดังต่อไปนี้

การสรรหา

	 การสรรหากรรมการที่ครบวาระแล้วและได้รับเลือกเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 ดำาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการฯ	ที่ครบวาระตามกฎระเบียบของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

	 พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ

การกำาหนดค่าตอบแทน

	 พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำาปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 พิจารณาการปรับขึ้นอัตราเงินสบทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

	 พิจารณาและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเรื่องเป้าหมายการทำางานของกรรมการผู้อำานวยการ	และกรรมการผู้จัดการ

	 พิจารณาและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเรื่องค่าตอบแทนการทำางานของกรรมการผู้อำานวยการ	และกรรมการผู้จัดการ

	 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี	 2556	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างครบถ้วน	
ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบเต็มความสามารถ	และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

นายเมธา  สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ		

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ผู้ถือหุ้น	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีก่ำากบัดแูลกระบวนการจดัทำารายงานทางการเงนิ	ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน	การปฏบิตัิ
ตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน	

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	ได้แก่
1.	 นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง		 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	 นายเมธา	สุวรรณสาร		 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
3.	 นายวิชิต	กรวิทยาคุณ		 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 ทั้งนี้	โดยมี	นางภาพร	ภิยโยดิลกชัย	 	 	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำานวน	7	ครั้ง	 โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะจำานวน	2	ครั้ง	สรุป
สาระสำาคัญได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำาปี	 การประเมินการควบคุม
ภายในทางดา้นคอมพวิเตอรข์องผูส้อบบญัชี	สอบทานการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบรษิทั	โดยมกีารประชมุหารอืแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้บริหารของบริษัท

2.	 กำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยพิจารณาแผนการตรวจสอบ	 อัตรากำาลัง	 และ	 ผลการตรวจสอบ	 ติดตามการปฏิบัติ
ของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	รวมทั้งให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	
Corporate	Governance)	

3.	 พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และการควบคุมภายใน	ซึ่งต้องเปิดเผยในรายงานประจำาปี

4.	 พิจารณาคู่มือการป้องกันการทุจริต	(Fraud	Guidelines)	ที่มีการปรับปรุงแก้ไข	

5.	 พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ	ของบริษัท	

6.	 ปรกึษาหารอืกบัผูส้อบบญัชใีนประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชปีระสงคจ์ะแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ	เกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอบบญัช	ีการ
ตรวจสอบทางด้านคอมพิวเตอร์	ตลอดจนประสิทธิภาพการควบคุมภายใน	

คณะกรรมการตรวจสอบ	เห็นว่า	บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบ
การตรวจสอบภายใน	 (Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เห็นควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 แต่งตั้งบริษัท	 ดีลอยท์	 ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	
สอบบัญชี	จำากัด	โดย	ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	และ/หรือ	นายเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ์	และ/หรือ	นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท	ประจำาปีบัญชี	2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ	ไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี

(นายสุรชัย  พฤกษ์บำารุง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	

26	กุมภาพันธ์	2557
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	 วันที่	26	กุมภาพันธ์	2557	

เรื่อง	 การแสดงความคิดเห็นต่อการทำาธุรกิจระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน	 ผู้ถือหุ้น	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)		

ข้าพเจ้า	ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	มีความเห็นว่า	รายการการทำาธุรกิจระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	เป็นไปตามเงื่อนไขการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นายสุรชัย	พฤกษ์บำารุง)				(นายเมธา	สุวรรณสาร)				(นายวิชิต	กรวิทยาคุณ)
	 กรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั	ศรอียธุยา	แคปปติอล	จำากดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั	ศรอียธุยา	
แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม	และเฉพาะกิจการ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ	 สำาหรับปีสิ้นสุด	
วันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี	 ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง	
สมเหตุสมผลว่า	งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
	
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 วิธีการ	
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ	
จัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีใ่ชแ้ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	 ศรีอยุธยา	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	
บริษัทย่อย	และของบริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	 (มหาชน)	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปี	
สิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356
วันที่	18	กุมภาพันธ์	2557	 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 	1,687,252,257	 	643,336,334	 	94,959,977	 	108,594,264	

รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 	19,762,271	 	20,773,777	 	8,872,295	 	12,573,711	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ 6 	255,078,129	 	241,337,045	 - 	-

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 7 	1,838,461,453	 	3,590,959,395	 - 	-

สินทรัพย์ลงทุน

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8

	 	 เงินลงทุนเผื่อขาย 	2,031,863,773	 	2,148,507,241	 	1,128,175,838	 	1,386,658,341	

	 	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 	561,064,442	 	630,304,109	 	251,669,433	 	277,352,800	

	 	 เงินลงทุนทั่วไป 	549,883,992	 	549,883,992	 	548,673,022	 	548,673,022	

	 	 	 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 	3,142,812,207	 	3,328,695,342	 	1,928,518,293	 	2,212,684,163	

	 เงินให้กู้ยืม 9 	2,677,320	 	4,378,107	 	102,578	 	145,338	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 	1,868,420,720	 	1,513,136,319	 	1,487,263,618	 	1,487,263,618	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 	1,823,578,981	 	1,823,578,981	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 11 	56,030,529	 	57,447,296	 	12,122,438	 	14,450,086	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 12 	101,051,296	 	117,252,004	 	24	 	3,442	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 	297,414,027	 	356,907,491	 	21,496,018	 	20,558,462	

ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี 	54,395,871	 	39,920,631	 	- 	-

สินทรัพย์อื่น 14 	59,607,809	 	70,122,222	 	17,897,628	 	22,573,120	

รวมสินทรัพย์ 	9,382,963,889	 	9,984,265,963	 	5,394,811,850	 	5,702,425,185	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	1,123,654	 	1,146,162	 	1,123,654	 	1,146,162	

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 15 	622,509,146	 	888,181,628	 - 	-

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและ

	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 16 	2,268,281,429	 	2,931,055,765	 	91,681,635	 	88,585,047	

	 สำารองเบี้ยประกันภัย 17 	910,179,915	 	897,934,687	 - 	-							

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18 	62,757,420	 	57,217,784	 	14,572,338	 	12,981,146	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 	12,196,552	 	36,637,056	 	9,755,202	 	33,823,419	

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 	330,860,001	 	258,459,569	 	- 	-							

ค่านายหน้าค้างจ่าย 	52,876,141	 	47,104,950	 	- 	-							

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	66,361,950	 	47,763,396	 	20,672,957	 	16,692,656	

หนี้สินอื่น 21 	83,406,497	 	67,625,246	 	421,897	 	1,582,665	

รวมหนี้สิน 	4,410,552,705	 	5,233,126,243	 	138,227,683	 	154,811,095	

ส่วนของเจ้าของ

	 ทุนเรือนหุ้น	

	 	 ทุนจดทะเบียน

	 	 	 หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น

	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท 	500,000,000	 	500,000,000	 	500,000,000	 	500,000,000	

	 	 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

	 	 	 หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น

	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท 	250,000,000	 	250,000,000	 	250,000,000	 	250,000,000	

	 	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	3,512,183,950	 	3,512,183,950	 	3,512,183,950	 	3,512,183,950	

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 	 	 จัดสรรแล้ว	

	 	 	 	 ทุนสำารองตามกฎหมาย 22 	50,000,000	 	50,000,000	 	50,000,000	 	50,000,000	

	 	 	 	 ทุนสำารองอื่น 23 	900,000,000	 	900,000,000	 	900,000,000	 	900,000,000	

	 	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุน)	 	231,197,121	 	(87,836,359) 	525,135,502	 	719,892,557	

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	

	 	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

	 	 	 มูลค่าเงินลงทุน 5.1.1 	29,030,113	 	126,792,129	 	19,264,715	 	115,537,583	

	 	 รวมส่วนของเจ้าของ 	4,972,411,184	 	4,751,139,720	 	5,256,584,167	 	5,547,614,090	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 	9,382,963,889	 	9,984,265,963	 	5,394,811,850	 	5,702,425,185	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

78 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

รายได้

	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 24 	1,908,651,369	 	1,709,869,907	 	-	 	-						

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 24 	230,480,387	 	191,591,906	 	-						 	-						

	 	 รวมรายได้ 	2,139,131,756	 	1,901,461,813	 	-						 	-						

ค่าใช้จ่าย

	 การรับประกันภัย

	 	 ค่าสินไหมทดแทน

	 	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

	 	 	 ค่าสินไหมทดแทน	 24 	828,777,267	 	1,054,361,513	 	-						 	-						

	 	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 24 	421,395,418	 	400,740,578	 	-						 	-						

	 	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 24 	351,533,433	 	293,375,010	 	-						 	-						

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 25 	435,540,607	 	289,187,785	 	88,957,773	 	82,880,381	

	 	 	 รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 	2,037,246,725	 	2,037,664,886	 	88,957,773	 	82,880,381	

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการรับประกันภัย 	101,885,031	 	(136,203,073) 	(88,957,773) 	(82,880,381)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	158,584,405	 	179,372,541	 	94,173,110	 	134,028,501	

กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 27 	54,093,343	 	79,678,907	 	52,089,372	 	79,312,864	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.1 	355,284,401	 	25,872,701	 	-						 	-						

รายได้อื่น 	7,497,340	 	7,991,835	 	20,278,286	 	42,454,337	

กำาไรจากการดำาเนินงาน 	677,344,520	 	156,712,911	 	77,582,995	 	172,915,321	

79บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

เงินสมทบสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

	 การประกอบธุรกิจประกันภัย 	7,902,615	 	7,294,138	 	-						 	-						

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 	7,402,615	 	6,794,138	 	-						 	-						

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์ 	311,071	 	336,825	 	-						 	-						

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 	661,728,219	 	142,287,810	 	77,582,995	 	172,915,321	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28 	71,792,183	 	47,345,748	 	2,340,050	 	19,766,515	

กำาไรสุทธิ 	589,936,036	 	94,942,062	 	75,242,945	 	153,148,806	

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

	 	 ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

	 	 -	สุทธิจากภาษีเงินได้ 18 	(902,556) 	-						 	-						 	-						

	 ส่วนเกิน	(ตำ่ากว่า)	ทุนจากการเปลี่ยนแปลง

	 	 มูลค่าเงินลงทุน	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.1.1 	(97,762,016) 	81,111,177	 	(96,272,868) 	72,826,951	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	

	 -	สุทธิจากภาษีเงินได้ 	(98,664,572) 	81,111,177	 	(96,272,868) 	72,826,951	

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	491,271,464	 	176,053,239	 	(21,029,923) 	225,975,757	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 บาท 	2.36	 	0.38	 	0.30	 	0.61	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

80 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท

	 หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า  กำาไรสะสม  องค์ประกอบอื่น รวม

  และชำาระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนสำารอง สำารองอื่น ยังไม่ได้จัดสรร ของส่วนของเจ้าของ - ส่วนของเจ้าของ

    ตามกฎหมาย   ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุน

       จากการเปลี่ยนแปลง

       มูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	671,987,656	 	 62,466,727		 5,446,638,333

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	153,148,806			 72,826,951			 225,975,757

	 เงินปันผลจ่าย	 32.1	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	(125,000,000	)	 -	 		 (125,000,000	)

	 โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 8	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	19,756,095			 	(19,756,095	)	 -

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	719,892,557			 115,537,583		 5,547,614,090

	 	 	

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	719,892,557			 	115,537,583			 5,547,614,090	

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	75,242,945			 (96,272,868	)	 (21,029,923	)

	 เงินปันผลจ่าย	 32.2	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	(95,000,000	)	 -	 	 (95,000,000	)

	 เงินปันผลระหว่างกาล	 32.3	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	(175,000,000	)	 -	 		 (175,000,000	)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	525,135,502			 19,264,715			 5,256,584,167	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

81บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของรวม

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท

	 หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า  กำาไร (ขาดทุน) สะสม  องค์ประกอบอื่น รวม

  และชำาระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนสำารอง สำารองอื่น ยังไม่ได้จัดสรร ของส่วนของเจ้าของ - ส่วนของเจ้าของ

    ตามกฎหมาย   ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุน

       จากการเปลี่ยนแปลง

       มูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	(77,534,516	)	 	65,437,047		 	4,700,086,481

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	94,942,062			 	81,111,177			 	176,053,239	

	 เงินปันผลจ่าย	 32.1	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	(125,000,000	)	 -	 	 	(125,000,000	)

	 โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 8	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	19,756,095			 	(19,756,095	)	 	-						

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	(87,836,359	)	 	126,792,129			 	4,751,139,720	

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	(87,836,359	)	 	126,792,129			 	4,751,139,720	

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	589,033,480			 	(97,762,016	)	 	491,271,464	

	 เงินปันผลจ่าย	 32.2	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	(95,000,000	)	 -	 	 	(95,000,000	)

	 เงินปันผลระหว่างกาล	 32.3	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	(175,000,000	)	 -	 	 	(175,000,000	)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	 	 	250,000,000			 	3,512,183,950			 	50,000,000			 	900,000,000			 	231,197,121			 	29,030,113			 	4,972,411,184

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

82 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



งบกระแสเงินสด

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

	 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 	3,018,210,191	 	2,688,553,153	 - -

	 เงินสดรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 	577,708,001	 	1,968,461,157	 - -

	 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(1,420,664,477) 	(4,871,083,945) - -

	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจาก 	 	

	 	 การรับประกันภัยโดยตรง 	(93,664,574) 	(73,480,996) - -

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(424,152,119) 	(382,523,621) - -

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	(337,020,804) 	(302,286,493) - 	(1,368,725)

ดอกเบี้ยรับ 	95,133,351	 	78,056,373	 	29,699,533	 	35,517,290	

เงินปันผลรับ 	71,101,792	 	104,428,627	 	71,093,292	 	104,424,627	

รายได้อื่น 	4,838,621	 	4,258,964	 	18,158,826	 	34,746,068	

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 	(258,901,149) 	(237,347,455) 	(70,226,312) 	(83,188,311)

จ่ายภาษีเงินได้ 	(14,847,217) 	(48,074,576) 	(3,300,114) 	(37,007,032)

	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	

	 	 กิจกรรมดำาเนินงาน	 5.3 	1,217,741,616	 	(1,071,038,812) 	45,425,225	 	53,123,917	

			 			

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 			 			

กระแสเงินสดได้มา

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

	 	 	 -	 ตั๋วเงินคลังที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน	

	 	 	 	 ครบกำาหนด 	30,000,000	 	110,000,000	 	30,000,000	 -

	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 			

	 	 	 -	 ตั๋วเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน

	 	 	 	 ครบกำาหนด 	32,500,000	 	23,000,000	 	30,000,000	 -

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	พันธบัตร

	 	 	 	 ครบกำาหนด 	8,860,000	 	476,210,000	 - -

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย	-	หุ้นกู้	ครบกำาหนด 	16,900,000	 	12,520,000	 	10,000,000	 -

	 	 ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	พันธบัตร 	181,307,784	 	94,464,102	 	181,307,784	 	94,464,102	

	 	 ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หุ้นสามัญ 	297,818,557	 	246,140,300	 	297,818,557	 	246,140,300	

	 	 ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย	-	หน่วยลงทุน 	60,626,204	 	1,279,020,155	 	40,433,169	 	1,268,004,623	

	 	 ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

	 	 	 -	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ - 	481,091	 - 	481,091	

83บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 	งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ต่อ)

กระแสเงินสดได้มา	(ต่อ)

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(ต่อ)

	 	 ขายเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์	-	หุ้นสามัญ - 	3,258,655	 - 	3,258,655	

	 	 เงินสดรับจากการได้รับชำาระลูกหนี้ค่าหุ้น 	329,865	 - 	329,865	 	-				

	 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน

	 	 และที่นำาไปวางเป็นประกัน 70,455,400	 	888,324,230	 	638,211	 	1,364,706	

	 เงินให้กู้ยืม 1,977,861	 	2,247,334	 	42,760	 	35,650	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 2,775,464	 	5,305,635	 	374	 	1,536,075	

	 	 เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 	703,551,135	 	3,140,971,502	 	590,570,720	 	1,615,285,202	

กระแสเงินสดใช้ไป 	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 	

	 	 ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	พันธบัตร 	(181,370,468) 	(53,584,140) - -

	 	 ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หุ้นสามัญ 	(327,391,030) 	(135,661,748) 	(327,391,030) 	(135,661,748)

	 	 ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หน่วยลงทุน 	(45,020,200) 	(170,000,000) 	(45,020,200) 	(170,000,000)

	 	 ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	

	 	 	 -	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 	-						 	(460,012) - 	(460,012)

	 	 เงินเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-						 	-						 - 	(600,000,000)

	 	 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	-						 	(1,270,119,060) - 	(1,270,119,060)

	 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีกำาหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือน

	 	 และที่นำาไปวางเป็นประกัน 	(33,715,733) 	(1,128,421,975) 	(4,954,844) 	(5,787,846)

	 เงินให้กู้ยืม 	(365,000) 	(2,910,000) - 	(100,000)

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(18,349,132) 	(15,479,195) 	(2,264,158) 	(103,347)

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(1,165,265) 	(11,215,960) - 	-				

	 	 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(607,376,828) 	(2,787,852,090) 	(379,630,232) 	(2,182,232,013)

	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	จากกิจกรรมลงทุน 	96,174,307	 	353,119,412	 	210,940,488	 	(566,946,811)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินปันผลจ่าย 	(270,000,000) 	(125,000,000) 	(270,000,000) 	(125,000,000)

	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 	(270,000,000) 	(125,000,000) 	(270,000,000) 	(125,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	สุทธิ 	1,043,915,923	 	(842,919,400) 	(13,634,287) 	(638,822,894)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม 	643,336,334	 	1,486,255,734	 	108,594,264	 	747,417,158	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5.2 	1,687,252,257	 	643,336,334	 	94,959,977	 	108,594,264	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
	 1.1 บริษัท

บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ
การลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น	โดยมีสำานักงานอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	7	เลขที่	898	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทมีบริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทย่อย	ซึ่งดำาเนินธุรกิจประกันวินาศภัย	โดยบริษัทถือหุ้นใน
บริษัทย่อยในอัตราร้อยละ	99.99	

	 1.2 บริษัทย่อย
บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทย่อย”)	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	เมื่อวันที่	21	กันยายน	
2525	โดยมีธุรกิจหลักคือประกันวินาศภัย	และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2525	
และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชนเมือ่วนัที่	3	ตลุาคม	2554โดยมสีถานประกอบการ	จดทะเบยีนอยูท่ีอ่าคารเพลนิจติทาวเวอร์	
ชั้น	18	เลขที่	898	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2.1	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นและนำาเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 และ

ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะเวลาในการจัดทำา	
และยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 ลงวันที่	 27	 พฤษภาคม	
2553	 นอกจากนี้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ลงวันที่	
22	มกราคม	2544	เรื่อง	การจัดทำาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.	
2544

บรษิัทและบริษทัย่อยจัดทำาบัญชีเปน็เงนิบาทและจัดทำางบการเงนิตามกฎหมายเป็นภาษาไทย	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

	
2.2	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 ศรีอยุธยา	 แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 ศรีอยุธยา	 เจนเนอรัล	

ประกันภัย	จำากัด	 (มหาชน)	ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	(ดูหมายเหตุข้อ	10)	โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระ
สำาคัญระหว่างกันออกจากการแสดงในงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

	 2.3	 การนำามาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่มาถือปฏิบัติ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดน้ำามาตรฐานการบญัชทีีป่รบัปรงุใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหมซ่ึง่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชี
มาถือปฏิบัติสำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่	8	 ส่วนงานดำาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติแล้ว	 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ	
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นสาระสำาคัญ

2.4	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญช	ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 และ	
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้
 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2555)		 การนำาเสนองบการเงิน	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2555)		 งบกระแสเงินสด	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	12	 (ปรับปรุง	2555)		 ภาษีเงินได้	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2555)		 ภาษีเงินสัญญาเช่า	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	18	 (ปรับปรุง	2555)		 รายได้	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	19	 (ปรับปรุง	2555)		 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	21	 (ปรับปรุง	2555)		 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 	 เงินตราต่างประเทศ	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	24	 (ปรับปรุง	2555)		 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
	 	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	28	 (ปรับปรุง	2555)		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	31	 (ปรับปรุง	2555)		 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	34	 (ปรับปรุง	2555)		 งบการเงินระหว่างกาล	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	38	 (ปรับปรุง	2555)		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 1	มกราคม	2557
	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	2	 (ปรับปรุง	2555)		 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	3	 (ปรับปรุง	2555)		 การรวมธุรกิจ	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	4	 	 สัญญาประกันภัย	 1	มกราคม	2559
ฉบับที่	5	 (ปรับปรุง	2555)		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
	 	 	 การดำาเนินงานที่ยกเลิก	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	8	 (ปรับปรุง	2555)		 ส่วนงานดำาเนินงาน	 1	มกราคม	2557
	
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่	15	 	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	27	 	 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ	
	 	 	 รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	29	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	32	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซด์	 1	มกราคม	2557
	
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	1		 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
	 	 	 การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	4		 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	5		 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ	
	 	 	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	7		 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	29
	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี	
	 	 	 						ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	10		 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	12		 	 ข้อตกลงสัมปทานการบริการ	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	13	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	17	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	 1	มกราคม	2557
ฉบับที่	18	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 1	มกราคม	2557
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ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนำามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและบรษิทัยอ่ยมาเริม่ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
เมือ่มาตรฐานดงักลา่วมผีลบงัคบัใช	้ฝา่ยบรหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
สำาคัญต่องบการเงินสำาหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว	ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	ซึ่งผู้บริหารอยู่ระหว่างการ
พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

2.5	 ในการจดัทำางบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งอาศยัดลุยพนิจิของผูบ้รหิารในการกำาหนด
นโยบายการบัญชี	การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์	หนี้สินและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	 ณ	 วันที่ในงบการเงิน	 รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญช	ี ถึง
แม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร	ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	ณ	ขณะนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไป
จากประมาณการนั้น

	

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน	 ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี
ดังต่อไปนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย	หลังจากหักเบี้ยประกันภัยจ่ายต่อและเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนแล้ว
สำาหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน	1	ปี	ในกรณีที่กรมธรรม์		มีอายุเกิน	1	ปี	จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือ
จ่ายล่วงหน้า	โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทย่อยได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ	
และเงินส่วนแบ่งกำาไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

ค่าจ้างและบำาเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารทุกประเภท	รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตั๋วเงินที่
มีกำาหนดไม่เกิน	3	เดือน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	 หรือที่มีกำาหนดเกิน	 3	 เดือน	 ไม่รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด	 โดย	
นำาไปแสดงรวมไว้ในกิจกรรมลงทุน

3.3 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้	 ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ

3.4 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับชำาระหนี้	 ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชำาระหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้ของ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
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3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในองค์
ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

เงินลงทุนทั่วไป	แสดงด้วยราคาทุน

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำาหน่ายคำานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ	ณ	สิน้วนัทำาการสดุทา้ยของปขีองตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย	มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีค้ำานวณจากอตัราผลตอบแทนหรอืราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยแลว้แตก่รณมีลูคา่
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	 (ถ้ามี)	
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

	
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
	 อาคาร	 20		ปี
	 อื่นๆ	 5		ปี

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน	แสดงราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	(ถ้ามี)

คา่ตดัจำาหนา่ยบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็	คำานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ
ของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท	ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
	 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	 	5		ปี
	 สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย	 10		ปี

3.9 เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทย่อยคำานวณเงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย	เรื่องการจัดสรรเงินสำารองเพื่อการเสี่ยงภัย	ดังนี้

	 การประกันอัคคีภัย	ภัยทางทะเลและขนส่ง	(ตัวเรือ)		
	 			ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด	 -	 ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
	 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	(สินค้า)	 -	 เต็มจำานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
	 	 							เก้าสิบวันย้อนหลัง
	 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง		 -	 เต็มจำานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
	 	 							สามสิบวันย้อนหลัง

3.10 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามมูลค่า
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วแต่กรณ	ี นอกจากนี้บริษัทย่อยได้ตั้งสำารองเพิ่มเติมสำาหรับค่า
สนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้แตย่งัไมไ่ดม้กีารรายงานใหบ้รษิทัยอ่ยทราบ	(IBNR)	ซึง่ประเมนิโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทีไ่ดร้บัอนญุาต
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3.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงคา่รายการบญัชใีนสกลุเงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปเีปน็เงนิบาทตามอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีเ่กดิรายการ	และแปลงคา่
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในสกลุเงนิตราตา่งประเทศ	ซึง่คงเหลอื	ณ	วนัทีต่ามงบแสดงฐานะการเงนิเปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราอา้งองิของธนาคาร
แห่งประเทศไทย	ณ	 วันนั้น	 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำาไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชำาระเงินและที่เกิด
จากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อกำาไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน
3.12.1		กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีขึน้	โดยหกัจากเงนิเดอืนพนกังานสว่นหนึง่และบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยสมทบ
อีกส่วนหนึ่ง	 โดยได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 แล้ว	 ส่วนที่
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำาปี

3.12.2		ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัใหม้ผีลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานเพือ่จา่ยใหแ้กพ่นกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย	
หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน	ซึง่คำานวณโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นคณติศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยทีป่ระมาณไว	้(The	
Projected	 Unit	 Credit	 Method)	 อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและ
คำานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว	 โดยประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อายุงาน	และปัจจัยอื่น	
กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น	 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 เพื่อกระจายต้นทุนดัง
กล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน	

3.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับ	ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	ค่าเช่า
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

	
3.14 ภาษีเงินได้

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดค้ำานวณจากกำาไรทางภาษเีงนิไดค้ณูดว้ยอตัราภาษเีงนิไดต้ามกฎหมายตามทีป่ระกาศใช้	ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการ
เงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชกีบัราคาตามฐานภาษขีองสนิทรพัย์
และหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีที่กำาหนด	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์จะรับรู้เมื่อมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการนำาผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

3.15 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	คำานวณโดยใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	ณ	วันสิ้นปี	ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะใช้จำานวนหุ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	ตามระยะเวลาการรับชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทและ
บริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อนำามาคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด

3.16 การใช้ประมาณการทางบัญชี	
ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทาง	 การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 บริษัท
และบริษัทย่อยต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำาหนดนโยบายการบัญชี	 การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	
ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์	หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ณ	วันสิ้นปี	รวมทั้ง
การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี	 ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร	 ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	 ณ	
ขณะนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4. ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทย
จากสถานการณอ์ทุกภยัอยา่งรนุแรงในประเทศไทยในชว่งปลายปี	2554	ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยไดต้ดิตามการเปลีย่นแปลงของคา่สนิไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทย่อยได้บันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทนสำาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุ
การณ์นำ้าท่วมดังกล่าวเป็นจำานวน	1,337.12	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555	:	2,170.77	ล้านบาท)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีสำารองค่าสินไหม
ทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย	(ดหูมายเหตขุอ้	16)	และบนัทกึสำารองคา่สนิไหมทดแทนทีจ่ะขอรบัคนืจากการประกนัภยัตอ่สทุธเิปน็จำานวน	
806.81	ล้านบาท		(31	ธันวาคม	2555	:	1,896.63	ล้านบาท)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	(ดูหมายเหตุข้อ	7)
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สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่สนิไหมทดแทนสำาหรบัเหตกุารณน์ำา้ทว่มใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัโดยสทุธจิากคา่สนิไหม
ทดแทนรับคืนจากการประกันต่อเป็นจำานวนเงิน	291.82	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2555	:	864.83	ล้านบาท	)	และได้บันทึกสินไหมทดแทนสุทธิ
จากค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น	 (ลดลง)	 เป็นจำานวนเงิน	 (97.47)	 ล้านบาท	 (31	 ธันวาคม	
2555	:	108.58	ล้านบาท)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	ต่อมาในปี	2557	บริษัทย่อยมีค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับคืนเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยต่อจากกรณี								
นำ้าท่วม	เป็นจำานวนเงิน	245.87	ล้านบาท	โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจบางประการ	

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้สอบทานและประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนและสำารองค่าสินไหมทดแทนรับคืนดังกล่าว	 ตามข้อมูล
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทย่อยจากสถานการณ์และหลักฐานที่ได้รับ	 และจากประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัท
ย่อย	อย่างไรก็ตามอาจมีความไม่แน่นอนสืบเนื่องจากการใช้สมมติฐานต่างๆ	ในการประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนและสำารองค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนดังกล่าว

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
	 5.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
	 	 5.1.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วน	
	 	 	 ของเจ้าของแสดงด้วยยอดสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ดังนี้	

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 36,287,641		 158,490,161		 24,080,893		 144,421,978
หัก		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(ดูหมายเหตุข้อ	20)	 (7,257,528	)	 (31,698,032	)	 (4,816,178	)	 (28,884,395	)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	สุทธิ	 29,030,113		 126,792,129		 19,264,715		 115,537,583

	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี	ดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 		 		 		
	 เผื่อขายเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 (122,202,520	)	 74,469,131		 (120,341,085	)	 64,258,505
โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 -	 	 24,695,119		 -	 	 24,695,119
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 		 		 		
	 (ดูหมายเหตุข้อ	20)		 24,440,504		 (18,053,073	)	 24,068,217		 (16,126,673	)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 		 		 		
	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ	 (97,762,016	)	 81,111,177		 (96,272,868	)	 72,826,951

5.1.2	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม

   2556 2555

   บาท บาท

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	ณ	วันที่	1	มกราคม	 -	 	 -
บวก	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	 20,162,426		 15,479,195
หัก		เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	 (18,349,131	)	 (15,479,195	)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		 1,813,295		 -
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5.1.3	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม

   2556 2555

   บาท บาท

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	1	มกราคม		 -	 	 -
บวก	 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 1,444,000		 11,215,960
หัก	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 (1,165,265	)	 (11,215,960	)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 278,735		 -

	
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

เงินสด	 	 295,000		 290,000		 30,000		 30,000
เช็คในมือ	 8,500,273		 18,318,496		 -	 	 -
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน	 614,038,514		 314,889,083		 29,965,470		 48,595,473
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา	 561,064,442		 597,804,109		 251,669,433		 247,352,800
หลักทรัพย์รัฐบาล	-	ตั๋วเงินคลัง	 1,064,418,470		 339,838,755		 64,964,507		 89,968,791
	 	 	 2,248,316,699		 1,271,140,443		 346,629,410		 385,947,064
หัก	เงินฝากธนาคารที่มีกำาหนดจ่ายคืน	 		 		 		
	 	 เกินกว่า	3	เดือน	(ดูหมายเหตุข้อ	8)	 	(207,669,433	)	 (228,102,519	)	 (207,669,433	)	 (203,352,800	)
	 เงินฝากธนาคารท่ีนำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	8)	 	(353,395,009	)	 (369,701,590	)	 (44,000,000	)	 (44,000,000	)
	 หลักทรัพย์รัฐบาล	-	ตั๋วเงินคลังที่มีกำาหนด	 		 		 		
	 	 จ่ายคืนเกินกว่า	3	เดือน	 -	 	 (30,000,000	)	 -	 	 		(30,000,000	)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,687,252,257		 643,336,334		 94,959,977		 108,594,264

5.3 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
รายการกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	
มีดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน	 		 		 		 	
กำาไรก่อนภาษีเงินได้	 661,728,219		 142,287,810		 77,582,995		 172,915,321
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ	 		 		 		
	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (355,284,401	)	 (25,872,701	)	 -	 	 -
	 ค่าเสื่อมราคา	 21,460,945		 21,653,082		 4,591,780		 4,980,187
	 ค่าตัดจำาหน่าย	 17,644,553		 17,663,797		 3,418		 8,173
	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน	 (2,658,719	)	 (3,732,872	)	 (348	)	 (637,133	)
	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 4,411,441		 3,662,034		 1,591,192		 (2,095,855	)
	 เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
	 	 เพิ่มจากปีก่อน	 12,245,228		 101,209,317		 -	 	 -
	 ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำาหน่าย	 7,454,844		 7,274,845		 3,571,074		 4,900,055
	 ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรตัดจำาหน่าย	 (177,839	)	 	(1,132,687	)	 -	 	 -
	 ส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินคลังตัดจำาหน่าย	 -	 	 (2,254,800	)	 -	 	 (287,693	)
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย	 15,003		 42,377		 -	 	 -
	 ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย	 (652,775	)	 (628,672	)	 (652,775	)	 (618,065	)
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	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)	 		 		 		
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ	(ต่อ)	 		 		 		
	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
	 	 -	หุ้นสามัญ	 (35,020,100	)	 (71,643,288	)	 (35,020,100	)	 (71,643,288	)
	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
	 	 -	หน่วยลงทุน	 (18,448,083	)	 (7,522,460	)	 (16,444,112	)	 (7,156,417	)
	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
	 	 -	พันธบัตร	 (625,160	)	 (440,085	)	 (625,160	)	 (440,085	)
	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
	 	 -	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 -	 	 (21,079	)	 -	 	 (21,079	)
	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์
	 	 -	หุ้นสามัญ	 -	 	 	(91,995	)	 -	 	 (91,995	)
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์
	 	 -	หุ้นสามัญ			 -	 	 40,000		 -	 	 40,000
	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 114,677,115		 46,906		 -	 	 -
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	 		 		 		
	 สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	 426,770,271		 180,539,529		 34,597,964		 99,852,126
สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่ม)	ลด	 		 		 		
	 รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 1,011,506		 (188,601	)	 3,701,416		 1,919,121
	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	 (13,741,084	)	 (28,419,033	)	 -	 	 -
	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	 1,637,820,827		 1,667,605,070		 -	 	 -
	 ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี	 (14,475,240	)	 (1,512,401	)	 -	 	 -
	 สินทรัพย์อื่น	 13,189,973		 (1,014,999	)	 4,509,838		 917,542	
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่ม	(ลด)	 		 		 		
	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	 (265,672,482	)	 522,190,076		 -	 	 -
	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
	 	 ค้างจ่าย	 (662,774,336	)	 (3,383,022,135	)	 3,096,588		 3,105,072
	 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า	 72,400,432		 1,555,443		 -	 	 -
	 ค่านายหน้าค้างจ่าย	 5,771,191		 7,064,763		 -	 	 -
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 18,598,554		 (349,922	)	 3,980,301		 (16,475,076	)
	 หนี้สินอื่น	 13,689,221		 12,587,974		 (1,160,768	)	 812,164
	 	 เงินสดได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 1,232,588,833		 (1,022,964,236	)	 48,725,339		 90,130,949
	 จ่ายภาษีเงินได้	 (14,847,217	)	 (48,074,576	)	 (3,300,114	)	 (37,007,032	)
	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรม
	 	 			ดำาเนินงาน	 1,217,741,616		 (1,071,038,812	)	 45,425,225		 53,123,917
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6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

		 	 	 งบการเงินรวม

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

     จากตัวแทน    จากตัวแทน

    จากผู้เอา และนายหน้า จากการรับ  จากผู้เอา และนายหน้า จากการรับ

    ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม

    บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ		 13,273,170			 159,305,965			 1,957,252			 174,536,387			 10,748,556			 160,578,654		 1,093,043			 172,420,253

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน	 478,532			 35,944,853			 1,199,673			 37,623,058			 410,179			 35,481,915			 986,830			 36,878,924	

ค้างรับ	31	-	60		วัน	 13,626			 12,423,878			 886,406			 13,323,910			 365,609			 13,140,374			 3,728,110			 17,234,093	

ค้างรับ	61	-	90	วัน		 504			 6,020,261			 979,629			 7,000,394			 21,290			 4,606,985			 992,731			 5,621,006

ค้างรับ	91	วัน	-	1	ปี	 97,923			 25,811,276			 3,075,162			 28,984,361			 659			 13,730,274			 4,140,676			 17,871,609

ค้างรับเกินกว่า	1	ปี		 1,172,707			 440,972			 1,572,595			 3,186,274			 -	 	 662,930			 224,485			 887,415

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ	 15,036,462			 239,947,205			 9,670,717			 264,654,384			 11,546,293		 228,201,132		 11,165,875			 250,913,300

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 -	 	 	(9,576,255	)	 -	 	 	(9,576,255	)	 -	 	 	(9,576,255	)	 -	 	 	(9,576,255	)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ	 15,036,462		 230,370,950			 9,670,717			 255,078,129			 11,546,293			 218,624,877			 11,165,875			 241,337,045

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม

   2556 2555

   บาท บาท

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	 706		 534
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ		 649,288,512		 1,379,471,521	
เงินสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ	 1,303,849,350		 2,211,487,340	
	 	 	 	 	 1,953,138,568		 3,590,959,395
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (114,677,115	)	 -
	 รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ		 1,838,461,453		 3,590,959,395	

เงินสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อสุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้รวมค่าเสียหายส่วนที่คาดว่าจะเรียก
คืนได้จากบริษัทประกันภัยต่อจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยเป็นจำานวนเงิน	 806.81	 ล้านบาท	 และ	 1,896.63	 ล้านบาท	
ตามลำาดับ	(ดูหมายเหตุข้อ	4)

	
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม

   2556 2555

   บาท บาท

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ	 439,723,586		 1,163,235,591	
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา	12	เดือน	 73,579,219		 215,781,343	
ค้างรับเป็นระยะเวลา	1	-	2	ปี	 135,811,380		 437,530	
ค้างรับเกินกว่า	2	ปี	 174,327		 17,057	
	 รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ		 649,288,512		 1,379,471,521	
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม
    ราคาทุน/ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
    ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น  ลงทุนในหลักทรัพย์
        ต่อสินทรัพย์รวม
    บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 497,513,991		 4,322,710		 -	 	 501,836,701		 5.35
	 พันบัตรธองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ	 99,956,023		 253,927		 -	 	 100,209,950		 1.07
	 หุ้นกู้	 	 3,031,010		 167,024		 -	 	 3,198,034		 0.03
	 ตราสารทุน	 47,200,449		 593,405		 (4,352,391	)	 43,441,463		 0.46
	 หน่วยลงทุน	 50,428,506		 3,009,159		 -	 	 53,437,665		 0.57
	 	 รวม		 	 698,129,979		 8,346,225		 	(4,352,391	)	 702,123,813		 7.48
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		 		
	 หุ้นกู้		 	 119,660,388		 1,536,477		 -	 	 121,196,865		 1.29
	 ตราสารทุน	 198,985,682		 12,365,503		 (19,377,050	)	 191,974,135		 2.05
	 หน่วยลงทุน	 578,668,675		 51,969,983		 (15,804,042	)	 614,834,616		 6.55
	 	 รวม		 	 897,314,745		 65,871,963		 (35,181,092	)	 928,005,616		 9.89
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 		 		 		 		
	 พันธบัตร	 	 400,131,408		 1,602,936		 -	 	 401,734,344		 4.28
	 	 รวม		 	 400,131,408		 1,602,936		 -	 	 401,734,344		 4.28
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย	 1,995,576,132		 75,821,124		 (39,533,483	)	 2,031,863,773		 21.65

 งบการเงินรวม

	 	 	 ราคาทุน/ราคา ร้อยละของ

   ทุนตัดจำาหน่าย เงินลงทุนใน

    หลักทรัพย์ต่อ

    สินทรัพย์รวม

   บาท  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 		
	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 207,669,433		 2.21
	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 353,395,009		 3.77
	 	 รวม	 	 	 561,064,442		 5.98
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 561,064,442		 5.98

เงินลงทุนทั่วไป	 		
ตราสารทุน		 	 549,844,510		 5.86
หน่วยลงทุน		 	 1,546,601		 0.02
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (1,507,119	)	 (0.02	)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	 549,883,992		 5.86
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม

      ระยะเวลาครบกำาหนด  

     ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

     บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลแ	ละรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 90,833,278		 359,783,555		 46,897,158		 497,513,991	
	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ	 99,956,023		 -	 	 -	 	 99,956,023	
	 หุ้นกู้	 	 -	 	 3,031,010		 -	 	 3,031,010	
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 776,996		 3,411,211		 555,454		 4,743,661	
รวม		 	 	 191,566,297		 366,225,776		 47,452,612		 605,244,685	
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		
	 หุ้นกู้	 	 99,660,388		 20,000,000		 -	 	 119,660,388	
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 1,402,495		 133,982		 -	 	 1,536,477	
รวม		 	 	 101,062,883		 20,133,982		 -	 	 121,196,865	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 		 		 		
	 พันธบัตร	 	 400,131,408		 -	 	 -	 	 400,131,408	
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 1,602,936		 -	 	 -	 	 1,602,936	
รวม	 	 	 	 401,734,344		 -	 	 -	 	 401,734,344	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 694,363,524		 386,359,758		 47,452,612		 1,128,175,894	

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 		
เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 207,669,433		 -	 	 -	 	 207,669,433	
เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	 353,395,009		 -	 	 -	 	 353,395,009	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 561,064,442		 -	 	 -	 	 561,064,442	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	 1,255,427,966		 386,359,758		 47,452,612		 1,689,240,336	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม
    ราคาทุน/ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
    ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น  ลงทุนในหลักทรัพย์
        ต่อสินทรัพย์รวม
    บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 504,016,612		 6,899,195		 -	 		 510,915,807		 5.12	
	 พันบัตรธองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ	 108,638,184		 672,782		 	(57	)	 109,310,909		 1.10	
	 ตั๋วเงินคลัง		 30,000,000		 -		 	 -		 	 30,000,000		 0.30	
	 หุ้นกู้	 	 3,041,079		 194,125		 -		 	 3,235,204		 0.03
	 ตราสารทุน	 21,696,159		 1,782,562		 (220,534	)	 23,258,187		 0.23	
	 หน่วยลงทุน	 50,428,506		 1,863,750		 -		 	 52,292,256		 0.52	
	 	 รวม		 	 717,820,540		 11,412,414		 	(220,591	)	 729,012,363		 7.30
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		 		
	 หุ้นกู้		 	 131,210,951		 3,183,188		 (102	)	 	134,394,037		 1.35
	 ตราสารทุน	 160,061,610		 52,383,218		 (8,427,019	)	 	204,017,809		 2.04	
	 หน่วยลงทุน	 575,826,596		 103,432,495		 (5,326,441	)	 		673,932,650		 6.75	
	 	 รวม		 	 867,099,157		 158,998,901		 (13,753,562	)	 1,012,344,496		 10.14
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 		 		 		 		
	 พันธบัตร	 	 400,395,786		 2,040,746		 -	 	 402,436,532		 4.03	
	 หุ้นกู้	 	 4,701,596		 12,254		 -	 	 4,713,850		 0.05	
	 	 รวม		 	 405,097,382		 2,053,000		 -	 			 407,150,382		 4.08	
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย	 1,990,017,079		 172,464,315		 (13,974,153	)	 2,148,507,241		 21.52	

95บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



 งบการเงินรวม

	 	 	 ราคาทุน/ราคา ร้อยละของ

   ทุนตัดจำาหน่าย เงินลงทุนใน

    หลักทรัพย์ต่อ

    สินทรัพย์รวม

   บาท  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		
	 ตั๋วเงิน	 	 	 2,500,000		 0.03	
	 	 รวม	 	 	 2,500,000		 0.03	

หลักทรัพย์เอกชน	 		
	 ตั๋วเงิน	 	 	 30,000,000		 			0.30	
	 	 รวม	 	 	 30,000,000		 0.30	
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 		
	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 228,102,519		 2.28	
	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 369,701,590		 3.70	
	 	 รวม	 	 	 597,804,109		 5.98	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 630,304,109		 6.31	

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน		 	 549,844,510		 5.51	
หน่วยลงทุน		 	 1,546,601		 0.02	
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (1,507,119	)	 (0.02	)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	 549,883,992		 5.51	

	
ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม

      ระยะเวลาครบกำาหนด  

     ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

     บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 305,922,183		 198,094,429		 504,016,612	
	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ	 8,858,813		 99,779,371		 -		 	 108,638,184	
	 ตั๋วเงินคลัง	 30,000,000		 -	 	 -		 	 30,000,000	
	 หุ้นกู้	 	 -	 	 3,041,079		 -	 		 3,041,079
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 1,422		 3,814,036		 3,950,587		 7,766,045	
รวม		 	 	 38,860,235		 412,556,669		 202,045,016		 653,461,920
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		
	 หุ้นกู้	 	 12,203,338		 119,007,613		 -		 	 131,210,951	
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 8,544		 3,174,542		 -		 	 3,183,086	
รวม		 	 	 12,211,882		 122,182,155		 -		 	 134,394,037	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
	 พันธบัตร	 -		 	 400,395,786		 -		 	 400,395,786	
	 หุ้นกู้	 	 	 4,701,596		 -		 	 -		 	 4,701,596	
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 12,254		 2,040,746		 -		 	 2,053,000	
รวม		 	 	 4,713,850		 402,436,532		 -		 	 407,150,382	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 55,785,967		 937,175,356		 202,045,016		 1,195,006,339	
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	 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม

      ระยะเวลาครบกำาหนด  

     ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

     บาท บาท บาท บาท

	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 ตั๋วเงิน	 	 2,500,000		 -	 	 -	 	 2,500,000	
หลักทรัพย์เอกชน	 		 	 	 	 	
	 ตั๋วเงิน	 	 30,000,000		 -		 	 -	 	 30,000,000	
เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 228,102,519		 -	 	 -	 	 228,102,519	
เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	 369,701,590		 -	 	 -	 	 369,701,590	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 630,304,109		 -	 	 -	 	 630,304,109	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	 686,090,076		 937,175,356		 202,045,016		 1,825,310,448	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
    ราคาทุน/ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
    ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น  ลงทุนในหลักทรัพย์
        ต่อสินทรัพย์รวม
    บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 138,676,245		 613,199		 -	 	 139,289,444		 2.58
	 ตราสารทุน	 47,200,449		 593,405		 (4,352,391	)	 43,441,463		 0.80
	 หน่วยลงทุน	 50,428,506		 3,009,159		 -	 	 53,437,665		 0.99
	 	 รวม		 	 236,305,200		 4,215,763		 (4,352,391	)	 236,168,572		 4.37
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		 		
	 หุ้นกู้		 	 119,660,388		 1,536,477		 -	 	 121,196,865		 2.25
	 ตราสารทุน	 198,985,682		 12,365,503		 (19,377,050	)	 191,974,135		 3.56
	 หน่วยลงทุน	 549,143,675		 45,496,633		 (15,804,042	)	 578,836,266		 10.72
	 	 รวม		 	 867,789,745		 59,398,613		 (35,181,092	)	 892,007,266		 16.53
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย	 1,104,094,945		 63,614,376		 (39,533,483	)	 1,128,175,838		 20.90
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 ราคาทุน/ราคา ร้อยละของ

   ทุนตัดจำาหน่าย เงินลงทุนใน

    หลักทรัพย์ต่อ

    สินทรัพย์รวม

   บาท  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 		
	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 207,669,433		 3.85
	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 44,000,000		 0.82
	 	 รวม	 	 	 251,669,433		 4.67
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 251,669,433		 4.67

เงินลงทุนทั่วไป	 		
ตราสารทุน			 	 548,633,540		 10.16
หน่วยลงทุน		 	 1,546,601		 0.03
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (1,507,119	)	 (0.03	)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	 548,673,022		 10.16

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

	 	 	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      ระยะเวลาครบกำาหนด  

     ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

     บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 138,676,245		 -	 	 138,676,245
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 -	 	 613,199		 -	 	 613,199
รวม		 	 	 -	 	 139,289,444		 -	 	 139,289,444
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		
	 หุ้นกู้	 	 99,660,388		 20,000,000		 -	 	 119,660,388
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 1,402,495		 133,982		 -	 	 1,536,477
รวม		 	 	 101,062,883		 20,133,982		 -	 	 121,196,865
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 101,062,883		 159,423,426		 -	 	 260,486,309
	 	 	 	 		 	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 		
เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 207,669,433		 -	 	 -	 	 207,669,433
เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	 44,000,000		 -	 	 -	 	 44,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 251,669,433		 -	 	 -	 	 251,669,433
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	 352,732,316		 159,423,426		 -	 	 512,155,742
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
    ราคาทุน/ราคาทุน กำาไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของเงิน
    ตัดจำาหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น  ลงทุนในหลักทรัพย์
        ต่อสินทรัพย์รวม
    บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 322,929,942		 4,252,150		 -	 	 327,182,092		 5.74
	 ตั๋วเงินคลัง		 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000		 0.53
	 ตราสารทุน	 21,696,159		 1,782,562		 (220,534)		 23,258,187		 0.41
	 หน่วยลงทุน	 50,428,506		 1,863,750		 -	 	 52,292,256		 0.92
	 	 รวม		 	 425,054,607		 7,898,462		 (220,534)		 432,732,535		 7.60
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		 		
	 หุ้นกู้		 	 129,007,613		 3,174,542		 (102)		 132,182,053		 2.32
	 ตราสารทุน	 160,061,610		 52,383,218		 (8,427,019)		 204,017,809		 3.58
	 หน่วยลงทุน	 528,112,532		 94,939,853		 (5,326,441)		 617,725,944		 10.83
	 	 รวม		 	 817,181,755		 150,497,613		 (13,753,562)		 953,925,806		 16.73
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย	 1,242,236,362		 158,396,075		 (13,974,096)		 1,386,658,341		 24.33

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 ราคาทุน/ราคา ร้อยละของ

   ทุนตัดจำาหน่าย เงินลงทุนใน

    หลักทรัพย์ต่อ

    สินทรัพย์รวม

   บาท  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		
หลักทรัพย์เอกชน	 		
	 ตั๋วเงิน			 	 30,000,000		 0.53
	 	 รวม	 	 	 30,000,000		 0.53
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 		
	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 203,352,800		 3.57
	 เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 44,000,000		 0.77
	 	 รวม	 	 	 247,352,800		 4.34
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 277,352,800		 4.87

เงินลงทุนทั่วไป	 		
ตราสารทุน			 	 548,633,540		 9.62
หน่วยลงทุน		 	 1,546,601		 0.03
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (1,507,119	)	 (0.03	)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	 548,673,022		 9.62
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

	 	 	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

      ระยะเวลาครบกำาหนด  

     ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

     บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 		 		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 128,137,034		 194,792,908		 322,929,942
	 ตั๋วเงินคลัง	 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000
บวก	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 -	 	 619,892		 3,632,258		 4,252,150
รวม		 	 	 30,000,000		 128,756,926		 198,425,166		 357,182,092
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		
	 หุ้นกู้	 	 10,000,000		 119,007,613		 -	 	 129,007,613
บวก	(หัก)	กำาไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 (102	)	 3,174,542		 -	 	 3,174,440
รวม		 	 	 9,999,898		 122,182,155		 -	 	 132,182,053
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย	 39,999,898		 250,939,081		 198,425,166		 489,364,145
	 	 	 	 		 	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 		
หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		
	 ตั๋วเงิน	 	 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000
เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 203,352,800		 -	 	 -	 	 203,352,800
เงินฝากธนาคารที่นำาไปวางเป็นประกัน	 44,000,000		 -	 	 -	 	 44,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 277,352,800		 -	 	 -	 	 277,352,800
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	 317,352,698		 250,939,081		 198,425,166		 766,716,945

	
ในปี	 2545	บริษัทได้โอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	ซึ่งมีราคาตลาด	ณ	วันโอนเท่ากับ	154.70	
ล้านบาท	ไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป	เนื่องจากการที่บริษัทดังกล่าวขอเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว	และกำาไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจำานวน	24.70	ล้านบาท	ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ต่อมาเมื่อวันที่	18	มกราคม	2555	และวันที่	9	พฤษภาคม	2555	บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มเติม	เป็นผลให้สัดส่วนใน
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มเป็นร้อยละ	20.17	(ดูหมายเหตุข้อ	10.1)	บริษัทจึงพิจารณาเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	และ
กลบัรายการกำาไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุดงักลา่วจำานวน	19.76	ลา้นบาท	สทุธจิากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีำานวน	
4.94	ล้านบาท	เป็นส่วนหนึ่งของกำาไรสะสม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	เงินฝากธนาคารบางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
และวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	(ดูหมายเหตุข้อ	19)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกนำาไปวางไว้เป็นประกันกับนายทะเบียน	
(ดูหมายเหตุข้อ	34)	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	เงนิลงทนุในหลกัทรพัยบ์างสว่นของบรษิทัยอ่ยไดถ้กูนำาไปฝากไวก้บัธนาคารแหง่หนึง่	เพือ่ใชเ้ปน็สนิทรพัย์
หนุนหลังของบริษัทย่อย	(ดูหมายเหตุข้อ	35)	
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9. เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลคำ้าประกัน	 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่
พนักงาน	ประกอบด้วย

	 	 	 ประเภทเงินให้กู้ยืม วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี

เงินให้กู้ยืมทั่วไป	 	 ไม่เกินรายละ	100,000	บาท	 3.85
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
	 อันเกิดจากความเสียหายจากอุทกภัย	 ไม่เกินรายละ	100,000	บาท	 2.00

	

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 10.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัรว่มซึง่แสดงมลูคา่ตามวธิสีว่นไดเ้สยีในงบการเงนิรวมโดยมรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 งบการเงินรวม

   มูลค่าตามบัญชีตาม

 ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ราคาทุน

 วิธีส่วนได้เสีย

  ประเภท 2556	 2555	 2556	 2555	 2556	 2555

	 	 กิจการ	 ร้อยละ	 ร้อยละ	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท

บริษัทร่วม		

บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)		 ประกันชีวิต	 20.17	 20.17	 1,487,263,618	 1,487,263,618	 1,868,420,720	 1,513,136,319

ในปี	2545	บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	17,162,978	หุ้น	คิดเป็นร้อย
ละ	5.82	ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว	

ต่อมาในวันที่	18	มกราคม	2555	บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำานวน	17,265,108	หุ้น	รวมเป็นจำานวนเงิน	517.95	
ล้านบาท	ทำาให้บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว	จำานวน	34,428,086	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ11.67	และเมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	
2555	บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำานวน	25,072,194	หุ้น	รวมเป็นจำานวนเงิน	752.17	ล้านบาท	ทำาให้บริษัทมีเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว	จำานวน	59,500,280	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	20.17	บริษัทพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันดังกล่าว

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวมเป็นจำานวน	113,401.45	ล้านบาท	และ	113,725.43	ล้านบาท	ตาม
ลำาดับ	และหนี้สินรวมเป็นจำานวน	104,349.16	ล้านบาท	และ	105,574.47	ล้านบาท	ตามลำาดับ	บริษัทร่วมดังกล่าวมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	เป็นจำานวน	1,761.47	ล้านบาท	และ	728.87	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็น
จำานวน	355.28	ล้านบาท	และ	25.87	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	
10.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  บริษัท ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

  2556 2555 2556 2555 2556 2555

  บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

บริษัทร่วม

			บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	 2,950,000,000	 2,950,000,000	 20.17	 20.17	 1,487,263,618	 1,487,263,618

บริษัทย่อย

			บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

						จำากัด	(มหาชน)	 1,800,000,000	 1,800,000,000	 99.99	 99.99	 1,823,578,981	 1,823,578,981
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น จำาหน่าย / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเสื่อมราคา จำาหน่าย / ณ วันที่  ที่ดิน อาคาร ที่ดิน อาคาร

 1 มกราคม  ตัดบัญชี 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ตัดบัญชี 31 ธันวาคม และอุปกรณ์ และอุปกรณ์

 2556   2556 2556   2556 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

         ณ วันที่  ณ วันที่

         1 มกราคม 31 ธันวาคม

         2556 2556

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน		 1,610,500		 -	 	 -	 	 1,610,500		 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 	1,610,500			 1,610,500

อาคาร	 773,500			 -	 	 -	 	 773,500			 (752,956	)	 (20,542	)	 -	 	 (773,498	)	 20,544			 2

เครื่องใช้สำานักงาน	 104,848,602			 	9,377,987			 (50,214,011	)	 64,012,578			 (87,708,464	)	 (8,042,658	)	 50,191,713		 (45,559,409	)	 17,140,138			 18,453,169

เครื่องตกแต่งสำานักงาน	 35,527,577			 5,259,624			 (13,333,151	)	 27,454,050			 (28,181,596	)	 (2,742,044	)	 13,237,207			 (17,686,433	)	 7,345,981			 9,767,617

ยานพาหนะ	 61,910,285			 	5,524,816			 		(5,434,535	)	 	62,000,566			 	(30,580,152	)	 	(10,655,701	)	 5,434,528			 	(35,801,325	)	 31,330,133			 26,199,241

	 รวม	 204,670,464			 	20,162,427			 	(68,981,697	)	 155,851,194			 (147,223,168	)	 	(21,460,945	)	 68,863,448			 	(99,820,665	)	 57,447,296			 56,030,529	

 งบการเงินรวม

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น จำาหน่าย / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเสื่อมราคา จำาหน่าย / ณ วันที่  ที่ดิน อาคาร ที่ดิน อาคาร

 1 มกราคม   โอนออก 31 ธันวาคม 1 มกราคม   โอนออก 31 ธันวาคม และอุปกรณ์ และอุปกรณ์

 2555   2555 2555   2555 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

         ณ วันที่  ณ วันที่

         1 มกราคม 31 ธันวาคม

         2555 2555

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน		 1,610,500		 -	 	 -	 	 1,610,500			 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 1,610,500		 1,610,500	

อาคาร	 773,500		 -	 	 -	 	 773,500			 (723,544	)	 (29,412	)	 -	 	 (752,956	)	 49,956		 20,544

เครื่องใช้สำานักงาน	 111,609,130		 2,506,907			 (9,267,435	)	 104,848,602			 (87,916,130	)	 (9,026,452	)	 9,234,118			 (87,708,464	)	 23,693,000		 17,140,138	

เครื่องตกแต่งสำานักงาน	 30,866,899		 4,715,888		 (55,210	)	 35,527,577			 (26,131,151	)	 (2,080,855	)	 30,410			 	(28,181,596	)	 4,735,748		 7,345,981

ยานพาหนะ	 65,279,681		 8,256,400			 (11,625,796	)	 61,910,285			 (30,174,939	)	 (10,516,363	)	 10,111,150			 	(30,580,152	)	 35,104,742		 31,330,133

	 รวม	 210,139,710		 15,479,195			 (20,948,441	)	 204,670,464			 (144,945,764	)	 (21,653,082	)	 19,375,678				(147,223,168	)	 65,193,946		 57,447,296	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น จำาหน่าย / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเสื่อมราคา จำาหน่าย / ณ วันที่  ที่ดิน อาคาร ที่ดิน อาคาร

 1 มกราคม  ตัดบัญชี 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ตัดบัญชี 31 ธันวาคม และอุปกรณ์ และอุปกรณ์

 2556   2556 2556   2556 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

         ณ วันที่  ณ วันที่

         1 มกราคม 31 ธันวาคม

         2556 2556

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน		 1,610,500		 -	 	 -	 	 1,610,500		 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 1,610,500		 1,610,500

อาคาร	 773,500		 -	 	 -	 	 773,500		 (752,956	)	 (20,542	)	 -	 	 (773,498	)	 20,544		 2

เครื่องใช้สำานักงาน	 3,028,518		 739,977		 -	 	 3,768,495		 (2,553,564	)	 (230,324	)	 -	 	 (2,783,888	)	 474,954		 984,607

เครื่องตกแต่งสำานักงาน	 14,341,254		 1,524,181		 (11,351,002	)	 4,514,433		 (13,145,107	)	 (592,765	)	 11,350,976		 (2,386,896	)	 1,196,147		 2,127,537

ยานพาหนะ	 22,675,722		 -	 	 -	 	 22,675,722		 (11,527,781	)	 (3,748,149	)	 -	 	 (15,275,930	)	 11,147,941		 7,399,792

	 รวม	 42,429,494		 2,264,158		 (11,351,002	)	 33,342,650		 (27,979,408	)	 (4,591,780	)	 11,350,976		 (21,220,212	)	 14,450,086		 12,122,438
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น จำาหน่าย / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเสื่อมราคา จำาหน่าย / ณ วันที่  ที่ดิน อาคาร ที่ดิน อาคาร

 1 มกราคม   โอนออก 31 ธันวาคม 1 มกราคม   โอนออก 31 ธันวาคม และอุปกรณ์ และอุปกรณ์

 2555   2555 2555   2555 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

         ณ วันที่  ณ วันที่

         1 มกราคม 31 ธันวาคม

         2555 2555

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน		 1,610,500		 -	 	 -	 	 1,610,500		 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 1,610,500		 1,610,500

อาคาร	 773,500		 -	 	 -	 	 773,500		 (723,544	)	 (29,412	)	 -	 	 (752,956	)	 49,956		 20,544

เครื่องใช้สำานักงาน	 2,925,171		 103,347		 -	 	 3,028,518		 (2,231,484	)	 (322,080	)	 -	 	 (2,553,564	)	 693,687		 474,954

เครื่องตกแต่งสำานักงาน	 14,341,254		 -	 	 -	 	 14,341,254		 (12,624,611	)	 (520,496	)	 -	 	 (13,145,107	)	 1,716,643		 1,196,147

ยานพาหนะ	 26,671,172		 -	 	 (3,995,450	)	 22,675,722		 (10,516,090	)	 (4,108,199	)	 3,096,508		 (11,527,781	)	 16,155,082		 11,147,941

	 รวม	 46,321,597		 103,347		 (3,995,450	)	 42,429,494		 (26,095,729	)	 (4,980,187	)	 3,096,508		 (27,979,408	)	 20,225,868		 14,450,086

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยบางรายการ	ซึ่งมีราคาทุนจำานวนเงิน	45.26	ล้าน
บาท	และ	95.99	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่	(บริษัท	:	จำานวน	7.89	ล้านบาท	และ	17.81	ล้าน
บาท	ตามลำาดับ)

			

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม

 ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น ตัดบัญชี ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าตัดจำาหน่าย ตัดบัญชี ณ วันที่  สินทรัพย์ สินทรัพย์

 1 มกราคม   31 ธันวาคม 1 มกราคม   31 ธันวาคม ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน

 2556   2556 2556   2556 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

         ณ วันที่  ณ วันที่

         1 มกราคม 31 ธันวาคม

         2556 2556

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เกิดจากการซื้อ/ได้มา

   ในภายหลัง

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	 70,860,922			 274,000			 (6,956,598	)	 64,178,324			 (50,920,234	)	 (7,652,765	)	 6,956,443			 (51,616,556	)	 19,940,688			 12,561,768

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

			ระหว่างทำา	 18,910,000			 1,170,000			 -	 	 20,080,000			 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 18,910,000			 20,080,000	

ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคาร

			และประกันภัย	 100,000,000			 -	 	 -	 	 100,000,000			 (21,598,684	)	 (9,991,788	)	 -	 	 (31,590,472	)	 78,401,316			 68,409,528	

	 รวม	 189,770,922			 1,444,000			 (6,956,598	)	 184,258,324			 (72,518,918	)	 (17,644,553	)	 6,956,443			 (83,207,028	)	 117,252,004		 101,051,296
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 งบการเงินรวม

 ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น โอนเข้า / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าตัดจำาหน่าย ณ วันที่  สินทรัพย์ สินทรัพย์

 1 มกราคม  (โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม  31 ธันวาคม ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน

 2555   2555  2555  2555 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

        ณ วันที่  ณ วันที่

        1 มกราคม 31 ธันวาคม

        2555  2555

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง	 		 		 		 		 		 		 		 		

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	 62,322,062		 6,033,860			 2,505,000			 70,860,922			 (43,275,598	)	 (7,644,636	)	 (50,920,234	)	 19,046,464		 19,940,688	

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างทำา	 16,232,900		 5,182,100			 (2,505,000	)	 18,910,000			 -	 	 -	 	 -	 	 16,232,900		 18,910,000	

ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย	 100,000,000		 -	 	 -	 	 100,000,000			 (11,579,523	)	 (10,019,161	)	 (21,598,684	)	 88,420,477		 78,401,316	

	 รวม	 178,554,962		 11,215,960			 -	 	 189,770,922			 (54,855,121	)	 (17,663,797	)	 (72,518,918	)	 123,699,841		 117,252,004	

	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น โอนเข้า / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าตัดจำาหน่าย ณ วันที่  สินทรัพย์ สินทรัพย์

 1 มกราคม  (โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม  31 ธันวาคม ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน

 2556   2556  2556  2556 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

        ณ วันที่  ณ วันที่

        1 มกราคม 31 ธันวาคม

        2556  2556

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	 40,800		 -	 	 -	 	 40,800		 (37,358)		 (3,418)		 (40,776)		 3,442		 24

	 รวม	 40,800		 -	 	 -	 	 40,800		 (37,358)		 (3,418)		 (40,776)		 3,442		 24

	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

 ณ วันที่  เพิ่มขึ้น โอนเข้า / ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าตัดจำาหน่าย ณ วันที่  สินทรัพย์ สินทรัพย์

 1 มกราคม  (โอนออก) 31 ธันวาคม 1 มกราคม  31 ธันวาคม ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตน

 2555   2555  2555  2555 สุทธิต้นปี สุทธิปลายปี

        ณ วันที่  ณ วันที่

        1 มกราคม 31 ธันวาคม

        2555  2555

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง                 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	 40,800		 -	 	 -	 	 40,800		 (29,185)		 (8,173)		 (37,358)		 11,615		 3,442

	 รวม	 40,800		 -	 	 -	 	 40,800		 (29,185)		 (8,173)		 (37,358)		 11,615		 3,442

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อยบางรายการ	ซึ่งมีราคาทุนจำานวนเงิน	26.73	ล้านบาท	และ	
31.34	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ได้ตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่	(บริษัท	:	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	0.04	ล้านบาท)
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 297,414,027		 356,907,491		 21,496,018		 20,558,462

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษี
ของรายการดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2556 ขาดทุน ขาดทุน 2556

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 1,915,251		 -			 	 -	 	 1,915,251	
เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 72,017,478		 20,241,863		 -	 	 92,259,341	
สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	 132,453,044		 46,402,869		 -	 		 178,855,913	
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้	 		 		 	 	
	 มีการรายงานให้บริษัททราบ	 9,112,477		 3,428,096		 -	 	 12,540,573	
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 4,769,203		 2,451,362		 225,639		 7,446,204	
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	 301,424		 -	 	 -	 	 301,424	
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 130,107,385		 (130,107,385	)	 -			 	 -		
อื่นๆ			 	 	 6,231,229		 (2,135,908	)	 -		 		 4,095,321	
	 	 รวม 	 	 356,907,491		 	(59,719,103	)	 225,639		 	297,414,027

	 งบการเงินรวม

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2555 ขาดทุน ขาดทุน 2555

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 1,840,465		 	74,786		 -	 	 1,915,251	
เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 82,820,100		 	(10,802,622	)	 -	 	 72,017,478	
สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	 278,776,470		 	(146,323,426	)	 -	 	 	132,453,044	
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้	 		 		 		
	 มีการรายงานให้บริษัททราบ	 7,888,476		 1,224,001		 -	 	 9,112,477	
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 4,025,296		 	743,907		 -	 		 4,769,203	
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	 301,424		 -	 	 -	 	 301,424	
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 -	 	 		130,107,385		 -	 	 130,107,385	
อื่นๆ			 	 	 7,972,050		 		(1,740,821	)	 -	 	 		6,231,229	
	 	 รวม 	 	 383,624,281		 	(26,716,790	)	 -	 	 356,907,491	

105บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2556 ขาดทุน ขาดทุน 2556

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	 17,717,009		 619,318		 -	 	 18,336,327
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 2,540,029		 318,238		 -	 	 2,858,267
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	 301,424		 -	 	 -	 	 301,424
	 รวม		 	 	 20,558,462		 937,556		 -	 	 21,496,018

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2555 ขาดทุน ขาดทุน 2555

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

สำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	 17,095,995		 621,014		 -	 	 17,717,009
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 2,298,600		 241,429		 -	 	 2,540,029
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	 301,424		 -	 	 -	 	 301,424
	 รวม		 	 	 19,696,019		 862,443		 -	 	 20,558,462

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ	 20	 ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	
(ดูหมายเหตุข้อ	28)

14.  สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้อื่น		 	 14,209,887		 22,074,564		 164,210		 329,865	
ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืน	 13,819,174		 11,067,544		 -	 	 -
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการคำ้าประกัน	 16,165,000		 23,615,000		 3,665,000		 11,115,000	
อื่นๆ	 	 	 	 15,413,748		 13,365,114		 14,068,418		 11,128,255	
	 รวมสินทรัพย์อื่น	 59,607,809		 70,122,222		 17,897,628		 22,573,120	

	

15. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม

   2556 2555

   บาท บาท

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย	 66,301,230		 73,270,562	
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	 306,626,318		 209,137,078	
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	 249,581,598		 605,773,988	
	 รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	 622,509,146		 888,181,628	
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16. สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม		 2,931,055,765		 6,314,077,900			 88,585,047		 85,479,975
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ	 		 		 		
	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	 		 		 		
	 -	 เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	 17,140,484		 6,120,004		 -	 	 -
	 -	 เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง	 (675,623,647	)		(3,398,564,281	)	 3,096,588		 3,105,072
	 -	 เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว	 1,947,643,978		 4,492,617,911		 -	 	 -
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
	 ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายในระหว่างปี	 (1,951,935,151	)		(4,483,195,769	)	 -	 	 -
ณ	วันที่	31	ธันวาคม		 2,268,281,429		 2,931,055,765		 91,681,635		 88,585,047

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 บริษัทย่อยมีสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำานวน	
1,349.98	ล้านบาท	และ	1,922.38	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	บญัชสีำารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้วมคา่สนิไหม
ทดแทนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน	91.68	ล้านบาท	และ	88.59	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งตั้งแต่วันที่	24	กันยายน	2540	ซึ่งเมื่อวันที่	30	กันยายน	2546	ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาให้
บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำานวน	41.29	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น	
บริษัทจึงได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวตั้งแต่ปี	2546	โดยในระหว่างปี	2547	บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล	ต่อมาเมื่อ
วันที่	27	พฤศจิกายน	2551	ศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องคดีนี้	หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม	2551	ทางบริษัทผู้เอาประกันภัยได้ยื่นฎีกาต่อศาล	โดย
ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้โอนค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวให้กับบริษัทย่อย	
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2554	(วันโอนธุรกิจ)

สำารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	ในงบการเงนิรวมไดร้วมคา่เสยีหายจากสถานการณ์
อุทกภัยอย่างรุนแรงในประเทศไทยเป็นจำานวนเงิน	1,337.12	ล้านบาท	และ	2,170.77	ล้านบาท		(ดูหมายเหตุข้อ	4)

17. สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบี้ยประกันภัย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย
17.1 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 งบการเงินรวม

     2556 2555

     บาท บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม		 897,934,687		 796,725,370	
เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี	 1,920,896,597		 1,811,079,224	
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	 (1,908,651,369	)	 (1,709,869,907	)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม		 910,179,915		 897,934,687

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สำารองเบี้ยประกันภัยดังกล่าว	ยังไม่ได้รวมเงินสำารองเพิ่มเติม	ซึ่งบริษัทย่อยต้องจัดสรรสำาหรับ
เบี้ยประกันภัยต่อในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงินรวม	จำานวน	
86.33	ลา้นบาท	และ	157.68	ลา้นบาท	ตามลำาดบั	ตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนั
ภัยที่ให้บริษัทย่อยบันทึกเงินสำารองดังกล่าวในแบบรายงานการเงินที่บริษัทย่อยนำาส่งเป็นการเฉพาะ

17.2 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทย่อยไม่มีการตั้งสำารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด	เนื่องจากสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้น
สุดที่ประมาณขึ้นของบริษัทย่อยมีจำานวน	567.10	ล้านบาท	และ	614.88	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งมีจำานวนตำ่ากว่าสำารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

107บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยคำานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	ซึ่งคำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้	โดยสมมติฐานประกอบด้วย

	 บริษัท บริษัทย่อย
	 	 	 	 	 2556 2555 2556 2555

อัตราคิดลด	(ร้อยละ)	 3.97	 	 3.97	 	 4.12	 	 3.97
อัตราการลาออก	(ร้อยละ)	ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน	 3,4,12	 	 3,4,12	 	 3,4,12	 	 3,4,12
อัตราการขึ้นเงินเดือน	(ร้อยละ)	 5	 	 5	 	 6	 	 5
อายุเกษียณ	(ปี)	 60	 	 60	 	 60	 	 60

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แสดงดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี	 57,217,784		 53,555,750		 12,981,146		 15,077,001	
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	 5,496,425		 5,370,306		 1,086,996		 1,031,869	
ต้นทุนดอกเบี้ย	 2,127,416		 1,979,728		 504,196		 456,276	
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 1,128,195		 -	 	 -	 	 -
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	 (3,212,400	)	 	(3,688,000	)	 	-	 	 	(3,584,000	)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี	 62,757,420		 57,217,784		 14,572,338		 12,981,146

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	
และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	 5,496,425		 5,370,306		 1,086,996		 1,031,869
ต้นทุนดอกเบี้ย	 2,127,416		 1,979,728		 504,196		 456,276
	 รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
	 	 หลังออกจากงาน	(ดูหมายเหตุข้อ	26)	 7,623,841		 7,350,034		 1,591,192		 1,488,145	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
จำานวน	0.90	ล้านบาท	(สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำานวน	0.23	ล้านบาท)

19. เงินเบิกเกินบัญชี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารและวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจำานวน	30	ล้านบาท	ซึ่ง
มีการวางประกันด้วยเงินฝากประจำาธนาคารของบริษัท	จำานวน	30	ล้านบาท	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาบวกร้อย
ละ	2	-	3	ต่อปี	(ดูหมายเหตุข้อ	8)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษิทัยอ่ยมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชจีากธนาคารจำานวน	20	ลา้นบาท	โดยคดิดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำา
บวกร้อยละ	2	ซึ่งมีการวางประกันด้วยเงินฝากประจำาธนาคารของบริษัทย่อยจำานวน	20	ล้านบาท	(ดูหมายเหตุข้อ	8)	(31	ธันวาคม	2555	:	ไม่มี)
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20.  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 12,196,552		 36,637,056		 9,755,202		 33,823,419

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษี
ของรายการดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2556 ขาดทุน ขาดทุน 2556

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 		 		 		
	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 		 		 		
	 (ดูหมายเหตุข้อ	5.1.1)	 31,698,032		 -	 	 	(24,440,504	)	 7,257,528	
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท
	 เงินลงทุน	 	 4,939,024		 -	 	 -	 	 4,939,024
	 	 รวม		 	 36,637,056		 -	 		 (24,440,504	)	 12,196,552

	 งบการเงินรวม

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2555 ขาดทุน ขาดทุน 2555

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 		 		 		
	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 		 		 		
	 (ดูหมายเหตุข้อ	5.1.1)	 13,644,959		 -	 	 18,053,073		 31,698,032	
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท	 		 		 		
	 เงินลงทุน	 	 4,939,024		 -	 	 -	 	 4,939,024	
	 	 รวม		 	 18,583,983		 -	 	 18,053,073		 36,637,056	

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2556 ขาดทุน ขาดทุน 2556

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 		 	 	 		
	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 		 	 	 		
	 (ดูหมายเหตุข้อ	5.1.1)	 28,884,395		 -	 	 (24,068,217	)	 4,816,178
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท	 		 	 	 		
	 เงินลงทุน	 	 4,939,024		 -	 	 -	 	 4,939,024
	 	 รวม		 	 33,823,419		 -	 	 (24,068,217	)	 9,755,202
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	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่

     1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไรหรือ 31 ธันวาคม

     2555 ขาดทุน ขาดทุน 2555

       เบ็ดเสร็จอื่น

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 		 	 	 		
	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 		 	 	 		
	 (ดูหมายเหตุข้อ	5.1.1)	 12,757,722		 -	 	 16,126,673		 28,884,395
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท	 		 	 	 		
	 เงินลงทุน	 	 4,939,024		 -	 	 -	 	 4,939,024
	 	 รวม		 	 17,696,746		 -	 	 16,126,673		 33,823,419

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ	20	ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	(ดู
หมายเหตุข้อ	28)

	

21. หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

เจ้าหนี้อื่น	-	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	 17,343,800		 9,845,990		 -	 	 -
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย	 25,688,569		 32,603,618		 -	 	 -
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 6,841,434		 5,455,470		 421,897		 994,074
ภาษีขายรอนำาส่ง	 3,340,209		 3,148,981		 -	 	 -
อื่นๆ	 	 	 	 30,192,485		 16,571,187		 -	 	 588,591
	 	 รวมหนี้สินอื่น	 83,406,497		 67,625,246		 421,897		 1,582,665

22. ทุนสำารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.	 2535	บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดสรรกำาไรสุทธิสำาหรับปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของกำาไรสุทธิสำาหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน	
ทุนสำารองนี้จะนำามาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทได้มีเงินสำารองตามกฎหมายจำานวนร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนแล้ว	

23. ทุนสำารองอื่น
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	ทนุสำารองอืน่จำานวน	900	ลา้นบาท	เปน็สำารองซึง่บรษิทัไดก้นัไวโ้ดยไมไ่ดร้ะบเุพือ่วตัถปุระสงคใ์ดโดยเฉพาะ
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24. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แสดงดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย

 ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย	 		 		 		 		 		

	 เบี้ยประกันประกันภัยรับ	 582,200,059		 383,367,457		 947,473,483		 266,176,487		 809,630,974		 2,988,848,460	

	 หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ	 257,228,040		 268,562,025		 8,479,932		 45,053,646		 488,628,220		 1,067,951,863

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 324,972,019		 114,805,432		 938,993,551		 221,122,841		 321,002,754		 1,920,896,597	

	 (บวก)	หัก	เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

	 			ไม่ถือเป็นรายได้	 10,393,605		 2,128,879		 32,688,679		 	(15,921,043	)	 	(17,044,892	)	 12,245,228	

			เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	 314,578,414		 112,676,553		 906,304,872		 237,043,884		 338,047,646		 1,908,651,369	

			รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	 58,765,222		 73,081,762		 7		 7,527,049		 91,106,347		 230,480,387

	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย	 373,343,636		 185,758,315		 906,304,879		 244,570,933		 429,153,993		 2,139,131,756	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 		 		 		 		 		

			ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ

	 		จัดการค่าสินไหมทดแทน	 55,719,241		 45,568,420		 533,847,050		 149,268,027		 44,374,529		 828,777,267

			ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	 125,589,482		 46,882,310		 121,390,119		 44,064,540		 83,468,967		 421,395,418	

			ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 29,960,709		 26,832,917		 124,146,713		 59,376,637		 111,216,457		 351,533,433	

	 	 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 211,269,432		 119,283,647		 779,383,882		 252,709,204		 239,059,953		 1,601,706,118	

	 งบการเงินรวม

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ประกันภัยทาง  ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย

 ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย	 		 		 		 		 		

			เบี้ยประกันประกันภัยรับ	 538,342,175		 393,509,060		 854,836,302		 245,451,340		 733,692,342		 2,765,831,219	

			หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ	 229,726,964		 291,738,608		 9,522,542		 37,285,616		 386,478,265		 954,751,995	

			เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 308,615,211		 101,770,452		 845,313,760		 208,165,724		 347,214,077		 1,811,079,224	

			(บวก)	หัก	เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่

	 			ยังไม่ถือเป็นรายได้	 	(32,728,847	)	 4,709,711		 64,934,754		 11,372,887		 52,920,812		 101,209,317	

			เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	 341,344,058		 97,060,741		 780,379,006		 196,792,837		 294,293,265		 1,709,869,907	

			รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	 35,872,873		 87,030,680		 	(5,984	)	 6,212,509		 62,481,828		 191,591,906

	 	 รวมรายได้จากการรับประกันภัย	 377,216,931		 184,091,421		 780,373,022		 203,005,346		 356,775,093		 1,901,461,813	

					 	 	 		 		 		 	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 		 		 		 		 		

			ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

	 			ค่าสินไหมทดแทน	 196,612,054		 35,729,237		 478,103,150		 125,323,531		 218,593,541		 1,054,361,513	

			ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	 117,501,090		 48,525,072		 122,348,651		 41,522,017		 70,843,748		 400,740,578	

			ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 38,341,689		 31,892,789		 64,189,137		 53,268,779		 105,682,616		 293,375,010	

	 	 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 352,454,833		 116,147,098		 664,640,938		 220,114,327		 395,119,905		 1,748,477,101
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25. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ	 		 		 		
	 การจัดการค่าสินไหมทดแทน	 141,281,116		 114,708,196		 56,820,643		 43,866,653
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่	 		 		 		
	 ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	 102,839,556		 100,206,501		 12,672,092		 15,599,136
ค่าภาษีอากร	 	 1,528,135		 893,498		 237,391		 207,089
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		 114,677,115		 46,906		 -	 	 -
ค่าตอบแทนกรรมการ	 9,767,630		 9,379,050		 8,406,500		 8,014,650
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น	 65,447,055		 63,953,634		 10,821,147		 15,192,853
	 รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 435,540,607		 289,187,785		 88,957,773		 82,880,381

26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

เงินเดือนและค่าแรง	 165,770,629		 158,261,373		 31,920,151		 28,713,619
เงินประกันสังคม	 2,951,980		 2,495,097		 149,129		 154,950
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
	 (ดูหมายเหตุข้อ	18)	 7,623,841		 7,350,034		 1,591,192		 1,488,145
เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(ดูหมายเหตุข้อ	33)	 6,983,277		 6,819,797		 1,178,220		 1,087,316	
ผลประโยชน์อื่นๆ	 74,022,382		 51,982,942		 21,981,951		 12,422,623
	 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 257,352,109		 226,909,243		 56,820,643		 43,866,653

27. กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	หุ้นสามัญ	 35,020,100		 71,643,288		 35,020,100		 71,643,288
กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		 		 		 		
	 -	พันธบัตร	 625,160		 440,085		 625,160		 440,085
กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		 		 		 		
	 -	หน่วยลงทุน	 18,448,083		 7,522,460		 16,444,112		 7,156,417
กำาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		 		 		 		
	 -	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 -	 	 21,079		 -	 	 21,079
กำาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์	-	หุ้นสามัญ	 -	 	 91,995		 -	 	 91,995
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์	
	 -	หุ้นสามัญ	 -	 	 (40,000	)	 -	 	 (40,000	)
	 	 รวมกำาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 54,093,343		 79,678,907		 52,089,372		 79,312,864
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28. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ	 12,073,080		 20,628,958		 3,277,606		 20,628,958
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
	 ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ	 59,719,103		 (13,197,142	)	 (937,556	)	 (991,810	)
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
	 เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้	 -	 	 39,913,932		 -	 	 129,367
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 71,792,183		 47,345,748		 2,340,050		 19,766,515

	
รายการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และกำาไรทางบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มีดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษี	 661,728,219		 142,287,810		 77,582,995		 172,915,321
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	20	 132,345,644		 -	 	 15,516,599		 -
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	23	 -	 	 32,726,196		 -	 	 39,770,524
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี		 -	 	 39,913,932		 -	 	 129,367
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น	(รายได้)	 		 		 		
	 และค่าใช้จ่ายทางภาษี	 (60,553,461	)	 (25,294,380	)	 (13,176,549	)	 (20,133,376	)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 71,792,183		 47,345,748		 2,340,050		 19,766,515

พระราชกฤษฎกีาฉบบัที	่555	พ.ศ.	2555	ออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารษัฎากร	ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่27	ธนัวาคม	
2555	ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	23	ของกำาไรสุทธิ	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
2555	แต่ไม่เกินวันที่	31	ธันวาคม	2555	และได้ลดเป็นร้อยละ	20	ของกำาไรสุทธิ	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
2556	แต่ไม่เกินวันที่	31	ธันวาคม	2557

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ	20	และร้อยละ	23	ในการคำานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2556	และ	2555	ตามลำาดับ	

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ	20	ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	(ดู
หมายเหตุข้อ	13	และข้อ	20)

29. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไร	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แสดงดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2556 2555 2556 2555

     บาท บาท บาท บาท

กำาไรสุทธิ	(บาท)	 589,936,036		 94,942,062		 75,242,945		 153,148,806
จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว	(หุ้น)	 250,000,000		 250,000,000		 250,000,000		 250,000,000
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 2.36		 0.38		 0.30		 0.61
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30. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้วมรายการทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ซึง่เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้หรอืการ
มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วม
กันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ
บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 ประกันภัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 ธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 จัดการกองทุน
บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 ลีสซิ่ง
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 วัสดุก่อสร้าง
บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 ธุรกิจทางโทรทัศน์
บริษัท	ทุนมหาโชค	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 รับจ้างโฆษณา
บริษัท	ซุปเปอร์	แอสเซทส์	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 ให้เช่าพื้นที่สำานักงาน
บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท	ซันไรส์	อีคิวตี้	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 ให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจ
บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต		จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	 ประกันชีวิต
บริษัท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 รับจ้างโฆษณา
บริษัท	บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 บริหารสินทรัพย์
บริษัท	สยามเรียลตี้	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 บริการ
บริษัท	กรุงศรี	แฟ็กเตอริง	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 แฟ็กเตอริง
บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน)	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	 บริการ

30.1 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ชื่อบริษัท ทุนชำาระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน เงินปันผล

    เงินลงทุน   

   บาท ร้อยละ บาท บาท

เงินลงทุน  -  หุ้นสามัญ	 		 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 60,741,437,470		 -	 	 -	 	 225,920
	 บริษัท	ซันไรส์	อีคิวต้ี	จำากัด	 9,970,000,000		 5.48	 	 546,136,660		 -
	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 2,300,000,000		 0.02	 	 9,925,000		 350,000
	 	 	 		 		 556,061,660		 575,920

	 งบการเงินรวมและ
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 งบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   
ชื่อบริษัท

 เงินลงทุน เงินปันผล

   บาท บาท

เงินลงทุน  -  หน่วยลงทุน	 		
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย	 		
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด		 		
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์	 82,926,120		 -
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน	 20,399		 -
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล	 38,227,848		 5,300,000
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล	 11,547,600		 900,000
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล	 92,439,802		 24,562,923
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล	 6,459,611		 1,495,579
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์		 19,727,488		 -
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้	 44,718,056		 -
	 	 	 296,066,924		 32,258,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ชื่อบริษัท

 ทุนชำาระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน เงินปันผล

    เงินลงทุน   

   บาท ร้อยละ บาท บาท

เงินลงทุน  -  หุ้นสามัญ	 		 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 60,741,437,470		 0.01	 	 9,178,000		 211,800
	 บริษัท	ซันไรส์อีคิวต้ี	จำากัด	 9,970,000,000		 5.48	 	 546,136,660		 24,466,922
	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 2,300,000,000		 0.02	 	 16,800,000		 1,215,000
	 	 	 		 		 572,114,660		 25,893,722

 งบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   
ชื่อบริษัท

 เงินลงทุน เงินปันผล

   บาท บาท

เงินลงทุน  -  หน่วยลงทุน	 		
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย	 		
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด		 		
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์	 90,257,230		 -
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	 -	 	 6,158,980
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล	 30,972,000		 5,000,000
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล	 12,731,040		 1,596,000
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล	 108,784,147		 10,001,190
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล	 8,777,186		 357,794
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์	 28,800,891		 -
	 	 -	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์		 16,538,522		 -
	 	 	 296,861,016		 23,113,964
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30.2 ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญมีดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

เงินฝากธนาคาร	 		 		 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 877,516,158		 580,252,814		 108,723,731		 127,013,504
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	 		 		 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 311,236		 41,515		 -	 	 -
	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน)	 -	 	 139,516		 -	 	 -
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด	 128,862		 -	 	 -	 	 -
	 บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด	 -	 	 4,930,108		 -	 	 -
	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 485,597		 230,936		 -	 	 -
	 บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด	 975,414		 26,320		 -	 	 -
	 บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จำากัด	 107,614		 131,772		 -	 	 -
	 บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต		จำากัด	(มหาชน)	 37,632		 41,350		 -	 	 -
	 บริษัท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์	จำากัด	(มหาชน)	 -	 	 343,770		 -	 	 -
	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 -	 	 513,411		 -	 	 -
	 บริษัท	สยามเรียลตี้	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด	 -	 	 115,186		 -	 	 -
	 บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน)	 570,639		 -	 	 -	 	 -
	 บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 2,155,489		 -	 	 -	 	 -
	 	 	 4,772,483		 6,513,884		 -	 	 -

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	(ดูหมายเหตุข้อ	10)	 		 		 		
	 บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต		จำากัด	(มหาชน)	 1,868,420,720		 1,513,136,319		 1,487,263,618		 1,487,263,618
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	(ดูหมายเหตุข้อ	10)	 		 		 		
	 บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 -	 	 -	 	 1,823,578,981		 1,823,578,981
ดอกเบี้ยค้างรับ
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 3,524,277		 4,017,551		 1,122,625		 1,273,759
รายได้ค้างรับ
	 บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 -	 	 -	 	 10,560,156		 8,441,044
เงินมัดจำาค่าเช่าและอุปกรณ์
	 บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด	 5,082,466		 5,068,943		 1,158,193		 1,158,893
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย
	 บริษัท	หลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน)	 51,762		 52,259		 51,762		 52,259
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 13,895		 14,637		 1,507		 3,169
ค่าจ้างและบำาเหน็จค้างจ่าย
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 15,883,099		 13,201,654		 -	 	 -
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้างจ่าย
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 6,286,136		 5,483,482		 -	 	 -
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	 งบการเงินรวม

 สำาหรับปีสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม

	 	 	 	 2556 2555

    บาท บาท

เบี้ยประกันภัยรับ	 		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 19,939,063		 21,360,513
บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน)	 4,728		 146,369
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด	 1,513,962		 1,480,378
บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด	 20,749,112		 10,551,928
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 84,228,312		 84,022,235
บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด	 8,964,241		 8,056,754
บริษัท	ทุนมหาโชค	จำากัด	 45,666		 47,671
บริษัท	ซุปเปอร์	แอสเซทส์	จำากัด	 75,768		 148,088
บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด	 1,134,943		 1,254,531
บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จำากัด	 100,172		 253,758
บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต		จำากัด	(มหาชน)	 620,344		 827,169
บริษัท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์		จำากัด	(มหาชน)	 300,000		 320,000
บริษัท	บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 1,402,363		 883,846
บริษัท	สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส	จำากัด	 1,054,441		 1,460,823
บริษัท	กรุงศรี	แฟ็กเตอริง	จำากัด	 -	 	 6,936
บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน)	 1,085,615		 42,014
บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 3,603,694		 3,010,000

	 	 	 144,822,424		 133,873,013

บริษัทย่อยใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัท
ประกันภัยอื่น

	 งบการเงินรวม

 สำาหรับปีสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม

	 	 	 	 2556 2555

    บาท บาท

ค่าจ้างและบำาเหน็จ	 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 165,330,014		 136,854,929
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 71,465,162		 64,511,372

บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างและบำาเหน็จ	และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงใน	Bancassurance	Agreement	
ระหว่างบริษัทย่อยกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว	 ทั้งนี้อัตราค่าบำาเหน็จเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และเป็นอัตราที่บริษัทย่อยให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สำาหรับปีสิ้นสุด สำาหรับปีสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

	 	 	 2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี้ยรับ	 		 		 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 11,602,481		 12,177,507		 2,720,999		 4,501,549
รายได้ค่าบริการการจัดการ	 		 		 		
	 บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 -	 	 -	 	 19,266,319		 39,999,990
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บริษัทและบริษัทย่อยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป	

บริษัทได้ทำาสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัทย่อย	ในการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการด้านบัญชี	เงินเดือน	และสารสนเทศ	
ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน	ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใช้ไปสำาหรับการให้บริการแก่บริษัทย่อย

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สำาหรับปีสิ้นสุด สำาหรับปีสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

	 	 	 2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 		 		 		
	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน)	 725,482		 506,513		 725,482		 506,513
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	 		 		 		
	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำากัด	(มหาชน)	 655,024		 533,620		 655,024		 533,620
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด	 595,473		 -	 	 595,473		 -
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	 		 		 		
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 149,392		 198,567		 24,596		 59,924	

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย	์ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	 และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	 ซึ่งเป็น
ราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สำาหรับปีสิ้นสุด สำาหรับปีสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

	 	 	 2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

ค่าเช่าและค่าบริการ	 		 		 		
	 บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จำากัด	 20,369,649		 20,736,550		 4,719,600		 6,087,700

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน	เครื่องอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมี
ระยะเวลาการเช่า	3	ปี	ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป	

31. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำาหรับเงินเดือน	โบนัส	ค่าเบี้ยประชุม	และผลประโยชน์
อื่นๆ	ของกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ	 71,594,554		 55,518,476		 47,179,663		 33,038,321

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	เมื่อวันที่	22	
เมษายน	2556	และวันที่	30	เมษายน	2555	ตามลำาดับ

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยเมื่อวันที่	9	เมษายน	2556	และวันที่	12	เมษายน	2555	ตามลำาดับ
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32. เงินปันผล
32.1	 เมื่อวันที่	30	เมษายน	2555	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2554	ในอัตราหุ้นละ	1.00	บาท	โดย	
		 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2554	ในอัตราหุ้นละ		
		 0.50	บาท	ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2554	คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ	0.50	บาท	จำานวน	250	ล้านหุ้น		
		 เป็นจำานวนเงิน	 125	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการดำาเนินงานในครึ่งปีหลังของปี	 2554	 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	
		 8	พฤษภาคม	2555

32.2	 เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับ	ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่		
		 31	ธันวาคม	2555	ในอัตราหุ้นละ	0.38	บาท	จำานวน	250	ล้านหุ้น	เป็นจำานวนเงิน	95	ล้านบาท	เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	
		 เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2556

32.3	 เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 2556	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่	
		 1	มกราคม	2556	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2556	ในอัตราหุ้นละ	0.70	บาท	จำานวน	250	ล้านหุ้น	รวมเป็น	175	ล้านบาท	ซึ่งจ่ายให้แก่	
		 ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	9	กันยายน	2556

33. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีพนกังานตามความในพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	ตามระเบยีบกองทนุ
พนกังานตอ้งจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ	5	และบรษิทัจา่ยสมทบอกีในอตัรารอ้ยละ	5	โดยบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทนุรบัอนญุาต
แห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2542

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
จำานวน	6.98	ล้านบาท	และ	6.82	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(บริษัท	:	จำานวน	1.18	ล้านบาท	และ	1.09	ล้านบาท	ตามลำาดับ)	(ดูหมายเหตุข้อ	26)

	

34. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกนำาไปวางไว้เป็นประกันกับนายทะเบียน	
(ดูหมายเหตุข้อ	8)	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	และตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย	เรื่อง	อัตรา	หลักเกณฑ์	และวิธีการวางเงินสำารองสำาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2552	
ตามลำาดับ	ดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

   บาท บาท บาท บาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 396,565,340		 191,012,499		 139,289,444		 139,412,175
เงินฝากธนาคาร	 28,000,000		 198,000,000		 14,000,000		 14,000,000
	 รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน	 424,565,340		 389,012,499		 153,289,444		 153,412,175

เมื่อวันที่	 13	 มกราคม	 2555	 บริษัทได้ยื่นขอคืนหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียนจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย	 เนื่องจากบริษัทได้ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2554	 และใบอนุญาตดัง
กล่าวได้สิ้นผลตั้งแต่วันที่	 20	 ธันวาคม	 2554	 ต่อมาเมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2555	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ปฏิเสธคำาขอดังกล่าว	 เนื่องจากบริษัทยังคงมีภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาล	ซึง่เจา้หนีต้ามสญัญาประกนัภยัมบีรุมิสทิธเิหนอืเงนิสำารองสำาหรบัเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมต่กเปน็รายไดข้องบรษิทัทีว่างไวก้บันายทะเบยีนตาม
มาตรา	26	แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2535	ดังนั้นสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงยัง
ไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับบริษัทได้
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35. สินทรัพย์หนุนหลัง
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 บริษัทย่อยได้นำาเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง	 (ดูหมายเหตุข้อ	 8)	
เพื่อเป็นสินทรัพย์หนุนหลังสำาหรับบริษัทย่อยตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่อง	 การจัดสรร
สินทรัพย์ไว้สำาหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน	พ.ศ.	 2551	 โดยสินทรัพย์หนุนหลัง
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 	 	 2556 2555

      บาท บาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 208,679,345		 247,179,504
หลักทรัพย์เอกชน	 35,998,350		 58,418,690
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 401,734,344		 407,150,382
เงินฝากธนาคาร	 275,395,009		 141,701,590
ตราสารทุน	 	 1,210,970		 1,210,970
	 รวมสินทรัพย์หนุนหลัง	 923,018,018		 855,661,136

36. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		บริษัทย่อยมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย	จำานวน	17.58	ล้านบาท	และ	10.18	ล้าน
บาท	ตามลำาดับ		

37. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
37.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย	โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณ	
		 ความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำานวน	 123.67	 ล้านบาท	 และ		
		 102.27	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(บริษัท	:	จำานวน	91.68	ล้านบาท	และ	88.59	ล้านบาท	ตามลำาดับ)	ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	
		 คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระสำาคัญ

37.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		และ	2555		บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำานวน	
		 เงินประมาณ	15.92	ล้านบาท	และ	17.09	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

38. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
สัญญาเช่าและบริการระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 	 	 งบการเงินรวม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจำานวนเงิน

   ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี ที่ต้องจ่าย

    แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญา

     เช่าที่เหลือ

   บาท บาท บาท

พื้นที่สำานักงาน	 		 		
	 -	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 3,758,468		 -	 	 3,758,468	
	 -	อื่น	ๆ	 	 2,927,971		 3,379,014		 6,306,985	
บริการ	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 3,722,355		 -	 	 3,722,355	
อุปกรณ์	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 4,963,140		 -	 	 4,963,140	
	 	 	 	 	 15,371,934		 3,379,014		 18,750,948	
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	 	 	 งบการเงินรวม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจำานวนเงิน

   ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี ที่ต้องจ่าย

    แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญา

     เช่าที่เหลือ

   บาท บาท บาท

พื้นที่สำานักงาน
	 -	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 6,107,940		 3,722,355		 9,830,295
	 -	อื่น	ๆ	 	 2,523,075		 5,051,005		 7,574,080
บริการ	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 6,107,940		 3,722,355		 9,830,295
อุปกรณ์	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 8,143,920		 4,963,140		 13,107,060
	 	 	 	 	 22,882,875		 17,458,855		 40,341,730

	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจำานวนเงิน

   ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี ที่ต้องจ่าย

    แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญา

     เช่าที่เหลือ

   บาท บาท บาท

พื้นที่สำานักงาน	 		 		
	 -	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 825,930		 -	 	 825,930
บริการ	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 825,930		 -	 	 825,930
อุปกรณ์	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 1,101,240		 -	 	 1,101,240
	 	 	 	 	 2,753,100		 -	 	 2,753,100

	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจำานวนเงิน

   ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี ที่ต้องจ่าย

    แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญา

     เช่าที่เหลือ

   บาท บาท บาท

พื้นที่สำานักงาน	 		 		
	 -	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 1,415,880		 825,930		 2,241,810
บริการ	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 1,415,880		 825,930		 2,241,810
อุปกรณ์	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 1,887,840		 1,101,240		 2,989,080
	 	 	 	 	 4,719,600		 2,753,100		 7,472,700

39. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบแสดงฐานะทางการเงนิทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธเ์พือ่การเกง็กำาไร
หรือเพื่อการค้า
39.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	 วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทาง	
การเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ	3
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39.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญาที่ทำาไว้กับบริษัทและบริษัทย่อย	
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยได้	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยดำาเนินการ
ประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและให้กู้ยืมไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน	 ซึ่งเป็นไปตาม	
ข้อกำาหนดของประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

สำาหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ	ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยถ์อืเปน็มลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

	
39.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้	 ดอกเบี้ยจากการลงทุน	 เงินลงทุนของ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น	 และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
และอตัราดอกเบีย้คงที	่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดบ้รหิารความเสีย่งจากการลงทนุโดยคำานงึถงึความเสีย่งจากการลงทนุควบคูก่บัความเหมาะ
สมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้

	 	 	 งบการเงินรวม

   ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 

   31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

   อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

   ปรับขึ้นลง คงที่ ปรับขึ้นลง คงที่

   ตามอัตราตลาด  ตามอัตราตลาด  

   บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 		 		 		
	 เงินฝากออมทรัพย์	 634,912,228		 -	 	 251,704,595		 -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 		 		 		
	 เงินลงทุนเผ่ือขาย	 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 	 			พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 501,836,701		 -	 	 510,915,807	
	 	 			พันธบัตรองค์การหรือ	 	 	 		 	 	
	 	 						รัฐวิสาหกิจ	 -	 	 100,209,950		 -	 	 109,310,909
	 	 			ต๋ัวเงินคลัง	 -	 	 -	 	 -	 	 30,000,000	
	 	 			หุ้นกู้	 -	 	 3,198,034		 -	 	 3,235,204
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 	 	 		 	 	
	 	 			หุ้นกู้	 -	 	 121,196,865		 -	 	 134,394,037	
	 	 หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 	 	 		 	 	
	 	 			พันธบัตร	 -	 	 401,734,344		 -	 	 402,436,532	
	 	 			หุ้นกู้	 -	 	 -	 	 -	 	 4,713,850	
	 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำาหนด	 	 	 	 	 	 	
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 	 	 	 	 	 	
	 	 			ต๋ัวเงิน	 -	 	 -	 	 -	 	 2,500,000
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 	 	 	 	 	 	
	 	 			ต๋ัวเงิน	 -	 	 -	 	 -	 	 30,000,000
	 	 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำาหนด
	 	 		เกินกว่า	3	เดือน	 		 		 		
	 	 			เงินฝากธนาคารพาณิชย์	 157,669,433		 50,000,000		 153,352,800		 74,749,719	
	 	 			เงินฝากธนาคารท่ีนำาไปวางเป็นประกัน	 -	 	 353,395,009		 -	 	 369,701,590	
รวม	 	 792,581,661		 1,531,570,903		 405,057,395		 1,671,957,648
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	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 

   31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

   อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

   ปรับขึ้นลง คงที่ ปรับขึ้นลง คงที่

   ตามอัตราตลาด  ตามอัตราตลาด  

   บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 		 		 		
	 เงินฝากออมทรัพย์	 31,070,712		 -	 	 48,621,734		 -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 		 		 		
	 เงินลงทุนเผ่ือขาย	 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		
	 	 			พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 139,289,444		 -	 	 327,182,092
	 	 			ต๋ัวเงินคลัง	 -	 	 -	 	 -	 	 30,000,000
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 	 	 		 	 	
	 	 			หุ้นกู้	 -	 	 121,196,865		 -	 	 132,182,053
	 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำาหนด
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 	 	 		 	 	
	 	 			ต๋ัวเงิน	 -	 	 -	 	 -	 	 30,000,000
	 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 		 		 		
	 	 			เงินฝากธนาคารพาณิชย์	 157,669,433		 50,000,000		 153,352,800		 50,000,000
	 	 			เงินฝากธนาคารท่ีนำาไปวางเป็นประกัน	 -	 	 44,000,000		 -	 	 44,000,000
รวม	 	 188,740,145		 354,486,309		 201,974,534		 613,364,145

	
เครือ่งมอืทางการเงนิซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงทีจ่ดัแบง่ตามระยะเวลานบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิถงึวนัทีท่ีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้
ใหม่หรือวันที่ครบกำาหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ได้ดังนี้

     งบการเงินรวม
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถัวเฉลี่ย
   บาท บาท บาท บาท ร้อยละ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 		 		 		 		
	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 	 	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 91,356,347		 363,027,742		 47,452,612		 501,836,701		 3.26
	 	 	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ	 100,209,950		 -	 	 -	 	 100,209,950		 3.38
	 	 	 หุ้นกู้	 -	 	 3,198,034		 -	 	 3,198,034		 5.39
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		 		
	 	 	 หุ้นกู้	 101,062,883		 20,133,982		 -	 	 121,196,865		 5.41
	 	 หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 		 		 	 	 		
	 	 	 พันธบัตร	 401,734,344		 -	 	 -	 	 401,734,344		 4.18
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด	 		 	 	 	 	 		
	 		เกินกว่า	3	เดือน	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	 50,000,000		 -	 	 -	 	 50,000,000		 2.60
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่นำาไป	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 			วางเป็นประกัน	 353,395,009		 -	 	 -	 	 353,395,009		 2.68
รวม		 	 1,097,758,533		 386,359,758		 47,452,612		 1,531,570,903		
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     งบการเงินรวม
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
   ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถัวเฉลี่ย
   บาท บาท บาท บาท ร้อยละ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 		 		 		 		
	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 	 	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 308,870,791		 202,045,016		 510,915,807		 3.47	
	 	 	 พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ	 8,860,235		 100,450,674		 -	 	 109,310,909		 3.36	
	 	 	 ตั๋วเงินคลัง	 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000		 3.10	
	 	 	 หุ้นกู้	 -	 	 3,235,204		 -	 	 3,235,204		 5.39
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 	 	 		
	 	 	 หุ้นกู้	 12,211,881		 122,182,156		 -	 	 134,394,037		 5.21	
	 	 หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 		 		 	 	 		
	 	 	 พันธบัตร	 -	 	 402,436,532		 -	 	 402,436,532		 4.18	
	 	 	 หุ้นกู้	 4,713,850		 -	 	 -	 	 4,713,850		 3.85
	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 	 	 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 	 	 		
	 	 	 ตั๋วเงิน	 2,500,000		 -	 	 -	 	 2,500,000		 3.25
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 ตั๋วเงิน	 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000		 3.00
	 	 เงินฝากสถาบันการเงินที่	 		 	 	 	 	 		
	 	 	ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	 74,749,719		 -	 	 -	 	 74,749,719		 2.84	
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่นำาไป	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 		วางเป็นประกัน	 369,701,590		 -	 	 -	 	 369,701,590		 2.91	
รวม		 	 532,737,275		 937,175,357		 202,045,016		 1,671,957,648	

     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถัวเฉลี่ย
   บาท บาท บาท บาท ร้อยละ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 		 		 		 		
	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 	 			พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 139,289,444		 -	 	 139,289,444		 3.31
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 	 	 		
	 	 			หุ้นกู้	 101,062,883		 20,133,982		 -	 	 121,196,865		 5.41
	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 	 	 		
	 	 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำาหนด	 		 		 	 	 		
	 	 		เกินกว่า	3	เดือน	 		 		 	 	 		
	 	 	 	เงินฝากธนาคารพาณิชย์	 50,000,000		 -		 	 -	 	 50,000,000		 2.60
	 	 	 	เงินฝากธนาคารที่นำาไป	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 			วางเป็นประกัน	 44,000,000		 -		 	 -	 	 44,000,000		 2.07
รวม		 	 195,062,883		 159,423,426		 -	 	 354,486,309		
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
   ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถัวเฉลี่ย
   บาท บาท บาท บาท ร้อยละ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 		 		 		 		
	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 		 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 		 		 		 		
	 	 	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 -	 	 128,756,926		 198,425,166		 327,182,092		 3.42
	 	 	 ตั๋วเงินคลัง	 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000		 3.10
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 			 		 	
	 	 	 หุ้นกู้	 9,999,897		 122,182,156		 -	 	 132,182,053		 5.23
	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด	 		 		 		 		
	 	 หลักทรัพย์เอกชน	 		 		 		 		
	 	 	 ตั๋วเงิน	 30,000,000		 -	 	 -	 	 30,000,000		 3.00
	 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำาหนด	 		 	 	 	 	 		
	 	 เกินกว่า	3	เดือน	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์	 50,000,000		 -	 	 -	 	 50,000,000		 2.85
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่นำาไป	 		 	 	 	 	 		
	 	 	 		วางเป็นประกัน	 44,000,000		 -	 	 -	 	 44,000,000		 2.46
รวม		 	 163,999,897		 250,939,082		 198,425,166		 613,364,145

39.4	 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้จัดทำาโดยบริษัทและบริษัทย่อย	ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดและวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสม
สำาหรับแต่ละประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรม	มีดังต่อไปนี้

   งบการเงินรวม

   2556 2555

   ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

   บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน	 		 		 		
	 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	 1,175,397,956		 1,176,486,434		 912,983,192		 913,828,984
	 หุ้นทุน	 785,260,108		 920,819,435		 777,120,506		 870,828,589	
	 หลักทรัพย์อ่ืน	-	หน่วยลงทุน	 668,311,763		 668,332,307		 726,264,388		 726,286,719	
	 ต๋ัวเงิน	 -	 	 -	 	 32,500,000		 32,627,940	

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555

   ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

   บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน	 		 		 		
	 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	 281,664,903		 281,664,903		 295,978,273		 295,978,273
	 หุ้นทุน	 784,049,138		 896,107,206		 775,909,536		 852,936,313
	 หลักทรัพย์อ่ืน	-	หน่วยลงทุน	 632,313,413		 632,333,957		 670,057,682		 670,080,013
	 ต๋ัวเงิน	 -	 	 -	 	 30,000,000		 30,127,940
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วิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีวันครบกำาหนดเหลือไม่เกิน	90	วัน	ถือตามราคาที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน	ส่วนที่เกิน	90	วัน	ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญา
คงเหลือ	 ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทุนและหลักทรัพย์อื่นที่มีไว้เผื่อขายจะถือตามราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ณ	 วันทำาการสุดท้ายของปี	 และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือราคา
ตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่มีวันครบกำาหนดเหลือไม่เกิน	90	วัน	ถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงิน	ส่วนที่เกิน	90	วัน	ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

40. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
การจำาแนกสว่นงานทางธรุกจิไดจ้ดัทำาขึน้ตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการจดัทำารายงานภายในทีเ่สนอตอ่ผูบ้รหิาร	ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	ผลการดำาเนนิ
งานจำาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่นำาเสนอต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร	
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินกิจการใน	2	ส่วนงานหลัก	คือ	(1)	ธุรกิจประกันวินาศภัย	และ	(2)	ธุรกิจการลงทุน	ซึ่งดำาเนินการและบริหารงาน
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	ดังนั้น	จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจำานวนเงินตั้งแต่ร้อย
ละ	10	ขึ้นไปของรายได้รวม

ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังต่อไปนี้

		 	 	 งบการเงินรวม

    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

    ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการลงทุน รายการตัดบัญชี  รวม

    2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้จากภายนอก	 	 2,205,547,022		 1,947,171,896		 146,262,482		 213,341,365		 -	 	 -	 	 2,351,809,504		 2,160,513,261

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 -	 	 -	 	 355,284,401		 25,872,701		 -	 	 -	 	 355,284,401		 25,872,701

รายได้อื่น		 	 6,485,373		 5,537,488		 20,278,286		 42,454,337		 (19,266,319	)	 (39,999,990	)	 7,497,340		 7,991,835

รวมรายได้	 	 2,212,032,395		 1,952,709,384		 521,825,169		 281,668,403		 (19,266,319	)	 (39,999,990	)	 2,714,591,245		 2,194,377,797

		 	

ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย	 1,617,322,419		 1,762,902,202		 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 1,617,322,419		 1,762,902,202

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ	 24,414,891		 22,480,155		 47,179,663		 33,038,321		 -	 	 -	 	 71,594,554		 55,518,476

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 341,434,262		 223,827,239		 41,778,110		 49,842,060		 (19,266,319	)	 (39,999,990	)	 363,946,053		 233,669,309

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			 69,452,133		 27,579,233		 2,340,050		 19,766,515		 -	 	 -	 	 71,792,183		 47,345,748

			กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 159,408,690		 (84,079,445	)	 430,527,346		 179,021,507		 -	 	 -	 	 589,936,036		 94,942,062

	
สินทรัพย์และหนี้สินจำาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังต่อไปนี้

		 	 	 งบการเงินรวม

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม

    ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการลงทุน รายการตัดบัญชี  รวม

    2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

	สินทรัพย์รวม	 	 5,441,134,074		 6,087,988,102		 3,952,389,971		 3,904,718,905		 (10,560,156	)	 (8,441,044	)	 9,382,963,889		 9,984,265,963

หนี้สินรวม	 	 4,282,885,178		 5,086,756,192		 138,227,683		 154,811,095		 (10,560,156	)	 (8,441,044	)	 4,410,552,705		 5,233,126,243

41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอำานาจลงนาม	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2557
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งบการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี	 2556	 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	4,010,000	 บาท	 โดย	
มีรายระเอียดดังต่อไปนี้

	 บริษัท	 บริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำาปี	2556	 520,000	 1,300,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม	ประจำาปี	2556	 310,000	 -
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	รวม	3	ไตรมาส	 465,000	 -
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	รวม	3	ไตรมาส		 375,000	 465,000
ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์	 -	 	 155,000
ค่าสอบทานรายงานการดำารงเงินกองทุนตามตามระดับความเสี่ยง	
	 ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2556	 -	 	 165,000
ค่าตรวจสอบรายงานการดำารงเงินกองทุนตามตามระดับความเสี่ยง	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	 -	 	 185,000
ค่าประเมินและจัดทำารายงานผลการประเมินตามประกาศนายทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
	 และเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีประเมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุน
	 ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย	 -	 	 70,000
รวม	 	 	 	 	 1,670,000	 2,340,000

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ	ไม่มีคดีที่มีผลลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของเจ้าของ
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

	
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

	 	 	 งบการเงินรวม
	 	 	 2556	 2555	 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 	 		
	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	 	(เท่า)		 1.31		 1.09		 1.39
	 อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ	 	(วัน)		 31		 31		 35
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร	 	 		
	 RETENTION	RATE	 	(%)		 64.27		 65.48		 52.06
	 อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 	(%)		 43.42		 **55.31		 **48.20
	 อัตรากำาไรขั้นต้น	 	(%)		 5.30		 (7.52	)	 (68.46	)
	 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน	 	(%)		 63.32		 57.51		 55.03
	 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	 	(%)		 8.95		 5.19		 5.11
	 อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิ	 	(เท่า)		 0.40		 0.38		 0.25
	 อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	 	(%)		 21.73		 4.33		 (20.33	)
	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 	(%)		 12.13		 2.01		 (8.87	)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	 	 		
	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 	(%)		 6.09		 0.84		 (4.43	)
	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์	 	(เท่า)		 0.28		 0.19		 0.22
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	 	 		
	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 	(เท่า)		 0.89		 1.10		 1.69
	 POLICY	LIABILITY	TO	CAPITAL	FUND	 	(เท่า)		 0.63		 0.80		 1.50
	 อัตราส่วนเงินสำารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 	(เท่า)		 0.18		 0.19		 0.17
	 อัตราส่วนเงินสำารองต่อสินทรัพย์	 	(%)		 9.70		 8.99		 6.29
	 อัตราการจ่ายเงินปันผล		 	(%)		 76.27		 100.00		 84.75
ข้อมูลต่อหุ้น	
	 ราคาตรา	 	 บาท	 1.00		 1.00		 1.00
	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี		 บาท	 19.89		 19.00		 18.80
	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ		 บาท	 2.36		 0.38		 (1.82	)
	 เงินปันผล		 	 บาท	 *1.80		 0.38		 1.00

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

*	 อัตราเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2556	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
**	อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนี้เป็นอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการดำาเนินงานปกติ	ยังไม่ได้รวมค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์มหาอุทกภัย
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สถิติงบการเงิน

	 	 	 	 (หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 	 2556 2555 2554

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 		 	
เบ้ียประกันภัยรับ	 2,988.85		 2,765.83		 2,418.59	
เบ้ียประกันภัยต่อ	 1,067.95		 954.75		 823.38	
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ	 1,920.90		 1,811.08		 1,595.21	
เงินสำารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้	 12.25		 101.21		 (66.25	)
เงินประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้	 1,908.65		 1,709.87		 1,661.46	
รายได้จากการรับประกันภัย	 2,139.13		 1,901.46		 1,883.37	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 1,601.71		 1,748.48		 2,462.06	
กำาไร	(ขาดทุน)	จากการรับประกันภัย	 537.42		 152.98		 (578.69	)
กำาไรจากการลงทุน	 567.96		 284.92		 332.58	
รายได้อ่ืน	 	 7.50		 7.99		 22.60	
กำาไร	(ขาดทุน)	จากการรับประกันภัยและการลงทุน	 1,112.88		 445.89		 (246.11	)
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน	 451.15		 303.60		 295.74	
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 661.73		 142.29		 (519.25	)
ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 71.79		 47.35		 (64.16	)
กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 589.94		 94.94		 (455.09	)
กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)	 2.36		 0.38		 (1.82	)
	 	 	 	
งบแสดงฐานะการเงิน	 		 	
สินทรัพย์รวม	 9,382.96		 9,984.27		 12,666.64	
ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 56.03		 57.45		 65.19	
หน้ีสินรวม	 	 4,410.55		 5,233.13		 7,966.55	
ส่วนของเจ้าของ	 4,972.41		 4,751.14		 4,700.09	
มูลค่าทางบัญชี	(บาท)	 19.89		 19.00		 18.80	
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 *1.80		 0.38		 1.00	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 12.13		 2.01		 (8.87	)

*อัตราเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2556	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (mArkeT rISk)

บรษิทัเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในเรือ่งนี้โดยสว่นใหญจ่ะเปน็เรือ่งของเงนิลงทนุของบรษิทั	ปจัจยัทีม่ากระทบกบัเงนิลงทนุของบรษิทัจงึมาจาก	
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศและของโลก

ในปี	2556	ตลาดทุนโลกได้รับผลกระทบจากการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา	การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และกลุ่มประเทศ
ยุโรป	ซึ่งมีส่วนทำาให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้	ณ	สิ้นปี	2556	SET	index	ปิดที่	1,298.71	จุด	ลดลง	6.70%	
จากสิ้นปี	2555	โดยในระหว่างปีมีจุดสูงสุดที่	1,643.43	จุด	(ณ	21	พ.ค.	2556)	และมีจุดตำ่าสุดที่	1,275.76	จุด	(ณ	28	ส.ค.	2556)	และตลาดมีความ
ผันผวนสูง	โดยในระหว่างปี	SET	index	ปรับเพิ่มขึ้นทำาสถิติสูงสุดในรอบ	20	ปี	ที่ระดับ	1,643.43	จุด	ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยซึ่งเติบโตในอัตรา
ที่ลดลงประกอบกับมีความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดช่วงครึ่งหลังของปี	กระทบต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น	

ณ	สิ้นปี	2556	ในงบการเงินรวมของบริษัทมีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์จำานวน	29.03	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	97.76	ล้านบาท	
จาก	ณ	สิ้นปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	126.79	ล้านบาท

สำาหรับการลงทุนในตราสารทุน	 บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุนในระยะกลางถึงระยะยาว	 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ใน	
ระดับตำ่า	 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคในประเทศ	 อัตราการเติบโตของกำาไรของบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มที่จะ	
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง	และมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ไทยยังอยู่ในระดับน่าสนใจลงทุนอยู่	แนวทางการบริหารเงินลงทุนของบริษัทก็ยังคงคัดเลือกหลักทรัพย์	
ท่ีจะลงทุนเป็นรายตัว	มีการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนท่ีจะลงทุนท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	
อย่างสมำ่าเสมอ	 โดยบริษัทเชื่อว่าแนวทางการบริหารการลงทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน	
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ทั้งในระยะกลางและในระยะยาว	 ในการลงทุนของบริษัทนอกจากบริษัทจะคำานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	
ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้	บริษัทยังให้ความสำาคัญถึงความมั่นคงของการลงทุนเป็นสำาคัญ	โดยได้ทำาการลงทุนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ	เพื่อ	
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (LIqUIDITY rISk)

เงินลงทุนของบริษัทมีทั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว	 ซึ่งบริษัทจะมีการบริหารสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อที่จะทำาให้บริษัท	
มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน	นอกจากนี้ยังมีการทบทวนนโยบายบริหารการลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูง	มีความ
เสี่ยงตำ่า	และมีความเหมาะสม	ในแต่ละสถานการณ์	โดยคำานึงถึงสภาพคล่องของแต่ละหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นสำาคัญ

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจำานวน	 1,687.25	 ล้านบาท	 เงินลงทุน	
ในหลักทรัพย์เผื่อขายจำานวน	2,031.86	ล้านบาท	และเงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือนจำานวน	207.67	ล้านบาท	ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าว
แสดงมูลค่าด้วยราคายุติธรรม	ทั้งนี้	เงินลงทุนส่วนใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด	ซึ่งมีตลาดรองในการ
ซื้อขาย	

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (oPerATIonAL rISk)

เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำาเนินงานท่ีผิดพลาด	ทำาให้บริษัทไม่สามารถดำาเนินงานได้ตามปกติ	แล้วเกิดความเสียหายในรูปตัวเงินหรือช่ือเสียง	
ของบริษัท	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทมีคณะกรรมการที่มีอำานาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติงานโดยได้มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของแต่ละคณะกรรมการ	
ไว้อย่างชัดเจน	 นอกเหนือจากการจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 บริษัทยังได้จัดทำานโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายใน	ทั้งการควบคุมทางการเงิน	การดำาเนินงาน	การกำากับดูแล	
การปฏิบัติงาน	ซึ่งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (InSUrAnCe rISk)

การเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที่รับประกันภัยจากภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุที่ได้ตกลงคุ้มครองไว้กับผู้เอาประกันภัยนั้น	ทำาให้บริษัทประกันภัยต้องจ่าย	
ค่าสินไหมทดแทน	ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการรับประกันภัย	 โดยจะพิจารณาถึงตัวผู้เอาประกันภัย	 ลักษณะกิจการ	
ความเสี่ยงภัยและการป้องกันเป็นต้น	และบริษัทยังได้กระจายความเสี่ยง	โดยจัดการประกันภัยต่อไว้กับบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคงทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศในหลายรูปแบบ	โดยทำาประกันภัยต่อแบบทำาสัญญาล่วงหน้า	(Treaty	Reinsurance)	และการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย	(Facultative	
Reinsurance)	 ในปี	2556	 บริษัทย่อยได้ทำาประกันภัยต่อออกไปคิดเป็นเบี้ยประกันภัยต่อจำานวน	1,067.95	 ล้านบาท	 จากเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด
จำานวน	 2,988.85	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนที่ทำาประกันภัยต่อออกไปเท่ากับอัตราร้อยละ	 35.73	 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด	 ส่วนที่เหลือบริษัท	
รับเสี่ยงภัยไว้เอง	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีการทำาประกันภัยต่อแบบไม่กำาหนดสัดส่วน	(Non-proportional	Reinsurance)	โดยเป็นการประกันภัยต่อ
ที่มิได้กำาหนดความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อไว้เป็นสัดส่วนกับความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อ	ซึ่งได้แก่	การประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน	
(Excess	of	Loss	Reinsurance)	เป็นการประกันภัยต่อท่ีให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนท่ีเกินกว่าจำานวนท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา	โดยผู้รับประกันภัยต่อ	
จะกำาหนดจำานวนเงินที่ต้องรับผิดสูงสุดไว้	ดังนั้นการทำาประกันภัยต่อดังกล่าว	จะทำาให้ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทลดลง	
กล่าวคือกรณีที่เกิดความเสียหายจำานวนมาก	บริษัทก็จะรับผิดตามจำานวนเงินที่กำาหนดไว้ในสัญญาความเสียหายส่วนเกิน	ส่วนที่เกินกว่านั้นทางบริษัท
ก็สามารถเรียกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้	 ซึ่งในปี	 2556	 เบี้ยประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินมีจำานวน	 134.59	 ล้านบาท	 ลดลงจำานวน	
26.73	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	16.57	จากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	161.32	ล้านบาท	สาเหตุที่เบี้ยประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินลดลง	
เนื่องมาจากการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อของบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ	อันเป็นผลจากการลดลงของค่าสินไหมทดแทน

ความเสี่ยงด้านเครดิต (CreDIT rISk)

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากความสูญเสียทางด้านการเงินที่เกิดมาจากการผิดนัดชำาระหนี้	หรือการปรับตัวลดลงของอันดับความน่าเชื่อถือ	
ของคู่สัญญา	 ซึ่งในที่นี้หมายถึง	 ผู้ออกตั๋วสัญญา	 ลูกหนี้	 รวมทั้งคู่สัญญาของการประกันภัยต่อ	 หรือแม้แต่ตัวกลางประกันภัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บริษัทตามสัญญา	อาทิความเสี่ยงจากการผิดนัดชำาระหนี้ที่บริษัทประกันภัยจะไม่ได้รับเงินคืนหรือได้รับล่าช้ากว่าที่กำาหนดไว้ในสัญญา	การถูกลดอันดับ	
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือบริษัทประกันภัยต่อ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของสัญญา	 ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกำาหนดเป็นนโยบาย
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 อีกทั้งการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเฉพาะบริษัทที่มีฐานะทางการเงิน	
ที่มั่นคงเท่านั้น	โดยพิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	(Credit	Rating)	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมจำานวนรวมทั้งสิ้น	2.68	ล้านบาท	เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมี	
บุคคลคำ้าประกันซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและมีการคิดดอกเบี้ย	 ทั้งนี้ในเรื่องการให้กู้ยืมเงินและการลงทุนของ	
บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยนั้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย	เรื่อง	การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2556	(“ประกาศ”)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับงานประกันอัคคีภัยจาก	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	และลูกค้าสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารเป็นจำานวนมาก	โดย
ในปี	2556	 มียอดเบี้ยประกันภัยจากแหล่งงานดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	51.90	 ของเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยทั้งหมดของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อย	
ได้ประสานงานกับ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	จัดทำาโครงการ	Bancassurance	โดยทางธนาคารทำาหน้าท่ีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย	ท่ีผ่านมา	
บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับทางธนาคารมาโดยตลอด	ทางธนาคารจึงส่งงานประกันภัยให้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ความเสี่ยงในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำาระ

ในการดำาเนนิธรุกจิประกนัวนิาศภยัของบรษิทัยอ่ยโดยมชีอ่งทางการจดัจำาหนา่ยผา่นทางตวัแทนและบรษิทันายหนา้	ซึง่ในการรบัประกนัภยัผา่นชอ่งทาง	
ดงักลา่วนัน้ไดม้กีารออกกรมธรรมป์ระกนัภยัและจดัสง่ใหก้บัตวัแทนและบรษิทันายหนา้	และไดเ้รยีกเกบ็คา่เบีย้ประกนัภยัจากตวัแทนและบรษิทันายหนา้	
ในภายหลัง	โดยมีการกำาหนดระยะเวลาเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย	ทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำาระที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้	
หากตัวแทนและบริษัทนายหน้านั้นๆ	ไม่มีสภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงิน	ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญอย่างมาก

ดังนั้นในการบริหารการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำาระ	บริษัทย่อยได้มีการกำาหนดแนวทางการจัดเก็บที่ชัดเจนและรัดกุม	มีการประชุมผู้บริหารในการ	
ติดตามเบี้ยค้างชำาระอย่างสมำ่าเสมอเป็นประจำาทุกเดือน	โดยได้ดำาเนินการอย่างเข้มงวดในการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับ	
ของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ซึ่งในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยนั้นได้มีการกำาหนดระยะเวลาในการ	
จัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย	 หากเบี้ยประกันภัยค้างชำาระที่จัดเก็บไม่ได้	 และเกินกำาหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บ	 หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ติดตามทวงถาม
จะดำาเนินการติดตาม	ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทย่อย

จากการที่ทางสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ได้นำาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	 หรือ	Early	
Warning	System	ซึ่งเป็นกลุ่มอัตราส่วนทางการเงินมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์	ติดตามฐานะการเงินและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ประกันภัย	สำาหรับอัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ	ก็เป็นอัตราส่วนอันหนึ่งที่ถูกนำามาใช้วัดคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย	
โดยค่ามาตรฐานของอัตราส่วนนี้ต้องไม่ตำ่ากว่าอัตราร้อยละ	80	

ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทย่อยมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่อัตราร้อยละ	90.38
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บรษิทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ำา่กวา่รอ้ยละ	60	ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นแตล่ะป	ีโดยขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงาน	
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง	 บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำาไรสุทธิสำาหรับปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิสำาหรับปีหักด้วยยอด
เงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
	 ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้น

 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
	 บริษัทฯ	ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินใดๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ข้อมูลทั่วไป

สำานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่	 898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	7	ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	 :	 +66-2657-2970
โทรสาร	 :	 +66-2657-2971
อี-เมล์	 :	 info@ayud.co.th
เว็บไซต์	 :	 www.ayud.co.th

การจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น
จดทะเบียนเป็น	 :	 บริษัท	มหาชน	จำากัด
ทะเบียนเลขที่	 :	 0107537001391
ประเภทธุรกิจ	 :	 ถือหุ้นในบริษัทอื่น	โดยเน้นลงทุน
	 	 ในหุ้นธุรกิจประกันภัย

 ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ	 :	 500	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
รวมเป็นเงิน	 :	 500	ล้านบาท

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
หุ้นสามัญ	 :	 250	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
รวมเป็นเงิน	 :	 250	ล้านบาท	

 บริษัทย่อย
บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	18	โซน	A	ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์		 :	 +66-2657-2555
โทรสาร	 :	 +66-2657-2500
เว็บไซต์	 :	 www.sagi.co.th

 บริษัทร่วม
บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ถนนเพลินจิต	
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท์	 :	 +66-2305-7000
โทรสาร	 :	 +66-2305-7011
เว็บไซด์	 :	 www.azay.co.th

 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท	ศูนย์รับฝากทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
ชั้น	4,	6-7	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่	62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์		 :	 +66-2229-2800,	+66-2654-5599
โทรสาร	 :	 +66-2359-1259

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่มี	–

 ผู้สอบบัญชี
ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3356	และ/หรือ
นายเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ์
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3427	และ/หรือ
นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
อาคารรัจนาการ	ชั้น	25	เลขที่	183	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 :	 +66-2676-5700
โทรสาร	 :	 +66-2676-5757

สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำา เช่น
 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่
เลขที่	1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	
กรุงเทพมหานคร	10120	
โทรศัพท์	 :	 +66-2296-2000

สาขาสำานักเพลินจิต 
เลขที่	550	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร	10330	
โทรศัพท์	 :	 +66-2208-2000

 ธนาคาร ทหารไทย จำากัด (มหาชน)
สาขาพหลโยธิน	
เลขที่	3000	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร	10900	
โทรศัพท์		 :		 +66-2299-1111

 ธนาคาร กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
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เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	
โทรศัพท์		 :		 +66-2655-9000
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