เติบโตอย่างมัน่ คง
กับ

อลิอันซ์ อยุธยา

www.azay.co.th

กว่ า 6 ทศวรรษ
แห่งความไว้วางใจ
เคี ย งข้ า งคนไทย
ทุกจังหวะชีวิต

อลิอันซ์ อยุธยา
คว้ารางวัลมากมาย
จากหลากหลายเวที
ระดับโลก การันตีความ
ยอดเยีย่ มอย่างต่อเนือ่ ง

กว่า 6 ทศวรรษแห่งการเติบโตอย่าง
มั่นคง พร้อมเคียงข้างทุกจังหวะชีวิต เพราะ
อลิอันซ์ อยุธยา มีความชำนาญในธุรกิจ
ประกันชีวิตระดับโลก มีความมั่นคงทางการ
เงิน และเปี่ยมด้วยเสถียรภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ จึงทำให้ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่ง
ในผู้ น ำด้ า นการประกั น ชี วิ ต และประกั น
สุ ข ภาพ และมี ศั ก ยภาพสู ง ในการสร้ า ง
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปี 2554
รางวัล Stevies Distinguished Honoree จาก “Emerging Media
Award 2011” ประเภท Banner จาก My Education Photo Contest
Online Campaign โดยสามารถเอาชนะผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 600
รายการ จาก 40 ประเทศทั่วโลก

ปี 2553
รางวัล Leader Award 2010 Emerging Media Award ในประเภท
Banner จาก Summit International Awards โดยมีผลงานจากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกเข้าชิงกว่า 900 รายการ
เพราะมี ผ ลการดำเนิ น งานยอดเยี่ ย มเติ บ โต
แบบก้ า วกระโดด ในปี 2554 บริ ษั ท ฯ มี เ บี้ ย
ประกั น รั บ รวมจากทุ ก ช่ อ งทางสู ง ถึ ง 20,759
ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
l เพราะมีสถานะทางการเงินมั่นคงไม่มีสะดุด ณ
31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 110,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จาก
ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่มีอยู่
สูงมาก และยังคงได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ากว่า
1.4 ล้านกรมธรรม์
l

เพราะมี ก ลุ่ ม อลิ อั น ซ์ ที่ มี ส ถานะการเงิ น
แข็งแกร่งระดับโลกเป็นผู้ถือหุ้น อลิอันซ์คือหนึ่ง
เดียวที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการ
เงิ น จากสถาบั น ชั้ น นำให้ อ ยู่ ใ นระดั บ คงที่ แม้ ใ น
ยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ
โดยอลิอันซ์ยังคงรักษาเรทติ้ง AA จาก S&P และ
A+ จาก AM Best รวมถึง Aa3 จาก Moody’s
ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

l
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Aa3

Aa3
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ข้อมูล ณ 27 มกราคม 2555
ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 2554
ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2554

รางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม Allianz4Good ของกลุ่มอลิอันซ์
จากโครงการอลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา พาน้ อ งเที่ ย วบางกอก โดยเป็ น ที่ แ รก
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับรางวัลนี้ และได้รางวัลที่ 5 ในระดับโลกจาก
อลิอันซ์ในกว่า 70 ประเทศ
รางวัล Honorable Mention Award จาก I.F.C.A. (Insurance &
Financial Communicators Association) Awards ในประเภท
Internet Advertisements Category จาก Online Advertising
Campaign โดยมีกว่า 500 ผลงานจากทั่วโลกเข้าร่วมประกวด
รางวัล Stevies Distinguished Honoree จาก “The International
Business Awards 2010” ในประเภท “Web Site & Blog” จาก Online
Advertising Campaign มีผู้เสนอชื่อเข้าชิงกว่า 1,700 รายการ จาก 40
ประเทศทั่วโลก

