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แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561) 

เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และขอรับรอง                          
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                             ลงนาม            

              ชื่อ   น.ส.มาลินี เลี่ยวไพรัตน์   

                                                          ตําแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร    

                                                                  

 

                                                             ลงนาม            

              ชื่อ        

                                                            ตําแหน่ง                                                                          

 

           วันที่    1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.   2561             

      ข้อมูลประจําปี 2560    
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

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

1.1 ประวัติบริษัท 

บริษัท ได้เปิดเผยไว้บนหน้าเวบไซต์ของบริษัทแล้ว ดังนี้ 
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=0 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้ดําเนินธุรกิจมาถึง 88 ปี บริษัทได้ยึดมั่นในนโยบายให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และให้ความสําคัญในการให้บริการลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านความสะดวก 
รวดเร็ว คุณภาพ และ ความยุติธรรม ดังภารกิจ หรือนโยบายคุณภาพของบริษัท “ทันสมัย ใฝ่ประสิทธิภาพ ใส่ใจ
ลูกคา้ ศรัทธาเพิ่มพูน”  

บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2. เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการ และปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ 

4. เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ตลอดจนมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

5. เพ่ือรักษาชื่อเสียง และให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี การดําเนินธุรกิจจะยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคม  โดย
ให้การสนับสนุน  และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่าง ๆ อาทิเช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือกรณีเกิด
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

บริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า คือเพ่ิมจํานวนเบี้ยประกันภัยรับรวมให้
มากขึ้น ด้วยการขยายงานทั้งทางด้านการประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Line) และการประกันภัยเชิง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Commercial Line) ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับ
ระบบการทํางานของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านประกันวินาศภัย คือการให้บริการด้านรับการเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย ตาม
กรมธรรม์ประเภทต่าง ๆ เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซ้ือได้ตามความต้องการเพ่ือให้

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=0
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เหมาะสมกับทรัพย์สินแต่ละประเภท นอกจากนั้นบริษัทยังมีอาคารสํานักงานสูง 20 ชั้น สําหรับให้เช่าเป็นที่ตั้ง
สํานักงานต่าง ๆ และ อาคารสํานักงานสูง 7 ชั้น ที่ส่วนหนึง่ใช้เป็นสํานักงานของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งให้เช่า ทําให้
เกิดรายได้เสริมเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับบริษัทฯ 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

บริษัท ได้เปิดเผยไว้บนหน้าเวบไซต์ของบริษัทแล้ว ดังนี้ 
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=1&sub_id=0 

          ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2560 
                     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัยทาง
ทะเล             

และขนส่ง 

การประกันภัย
รถยนต ์

การประกันภัยเบด็เตลด็ 

รวม 

ตัว
เรือ

 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังคั
บ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เสี
ยง

ภัย
ทร

ัพย
์สิน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ต่อ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ัติเ

หต
ุส่ว

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จํานวนเบีย้
ประกันภยั
รับโดยตรง 

97.31 - 24.32 24.96 225.87 228.53 6.71 13.59 53.23 334.65 23.86 1,033.02 

สัดส่วน 

ของเบี้ย
ประกันภยั 

(ร้อยละ) 

9.42 - 2.35 2.42 21.86 22.12 0.65 1.32 5.15 32.40 2.31 100 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจําปี 
1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

บริษัท ได้เปิดเผยไว้บนหน้าเวบไซต์ของบริษัทแล้ว ดังนี้ 
 http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=2&sub_id=3 

2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   
การด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท ได้เปิดเผยไว้บนหน้าเวบไซต์ของบริษัทแล้ว ดังนี้ 
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=4 
 

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=1&sub_id=0
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=2&sub_id=3
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=4
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
 บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างองค์กรไว้บนเวบไซต์ของบริษัท ดังนี้ 

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=3 
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

 บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างองค์กรไว้บนเวบไซต์ของบริษัท ดังนี้ 
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=2 

 2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) 
2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) 

          2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) 
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร 
3. นายกิจจา ลีลาวณิชกุล กรรมการบริหาร 
4. ดร.ชวิน เอ่ียมโสภณา กรรมการบริหาร 
5. นางสาวธัญญารัตน์ เอ่ียมโสภณา กรรมการบริหาร 
6. นางสาวสุจินตนา จําปีศรี กรรมการบริหาร 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
2. มีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. นายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. รองศาสตราจารย์ประนอม  โฆวินวิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ กรรมการตรวจสอบ  
4. นายทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กํากับดูแล สอบทาน ให้บริษัทมีรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=3
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=2
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3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. นายพิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. รองศาสตราจารย์ประนอม โฆวินวิพัฒน์ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
4. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. นางสาวสุจินตนา จําปีศรี กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. กําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
3. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง ความคืบหน้าการบริหาร
ความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงรวมทั้งรายงานคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         
2. นายพิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. กําหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
2. กําหนดแนวทางในการคัดเลือกให้สอดคล้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
4. ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
 นิยามของกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกํากับ
ดูแลที่ดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท 
หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ  
6. สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 
รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ 
ทั้งนี้ บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 บริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือทําหน้าที่ในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ ซึ่งบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือผลักดันให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯเป็นไปโดยอิสระ  
 สําหรับเกณฑ์ในการสรรหา ได้กําหนดคุณสมบัติกรรมการดังนี้ 

(1) ให้เป็นไปตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กําหนดคุณสมบัติ
กรรมการในบริษัทมหาชน ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ 

 บรรลุนิติภาวะ 

 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทํา
โดยทุจริต 

 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(2) มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
(3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
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3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และ
หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

บริษัทให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับภายในบริษัท ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ 

 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ โดยคณะกรรมการบริษัท

ส่งเสริมและกํากับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ ทั้งกําหนดให้คณะกรรมการบริหารสื่อสาร

นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกระดับภายในบริษัทได้รับทราบและเข้าใจถึงการบริหารความ

เสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี้บริษัทฯ มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่

งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทกําหนดขอบเขตการพิจารณาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดย
คลอบคลุมกิจกรรมหลักที่สําคัญของบริษัท ทั้งกําหนดให้มีการพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเภทของความ
เสี่ยงที่สําคัญ 8 ประเภท ประกอบด้วย 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 
5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
7. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) 
8. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) 

    นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนดไว้ รวมถึงพิจารณาทบทวนตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

การดําเนินการของบริษัท เพ่ือดําเนินการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท 
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญไว้ 4 ขั้นตอน ตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง

แบบบูรณาการและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกระบวนการที่สําคัญ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมิน

ความ การตอบสนองความเสี่ยง  และการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสที่

จะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบใน

การดําเนินงานนั้นๆ และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญมาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท 

 โดยปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์เพ่ือติดตามและกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะความเสี่ยง ความคืบหน้าใน

การบริหรความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ เพ่ือรายงานผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท  

 ตัวช้ีวัดความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

การกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) เป็นปัจจัยสําคัญท่ีใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

ขององกรค์ โดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรง

ของผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงหลักท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท จากนั้นนําผลการประเมินมาจัดทํา

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) และจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 

สูง กลาง ต่ํา ต่ํามาก  

รวมทั้งได้กําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสําคัญและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
กํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. 

      3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพย์ลงทุน  

(Total Investment Assets) 

736.15 757.54 665.45 686.05 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 

(Total Liquid Assets) 

687.97 687.27 619.12 617.07 
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หนี้สินรวม 1,351.90 1,483.71 853.16 868.43 

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 1,140.56 1,278.18 650.11 668.32 

 
หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน
วินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพ่ือให้
มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา
ประกันภัย 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ จ ำนวน 

สํารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ  715.20 

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 68.06 

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ - 

(ราคาตามบัญชี) 
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short-Term Technical Reserves) คือ หนี้สินหลัก
ของบริษัทท่ีปรากฏบนงบดุล โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่บริษัทค้างจ่าย หรือคาดว่าต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย 
เนื่องจากบริษัทจําเป็นต้องจัดสรรเงินสํารองดังกล่าวเพ่ือให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ระบุใน
สัญญาประกันภัยจนกว่าสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง หรือจ่ยคืนเบี้ยเมื่อผู้ เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา 
ประกอบด้วย 
 5.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
 สํารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Reserve) หมายถึง เงินที่บริษัทจะต้องจัดสรรสํารองไว้สําหรับการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าบริษัทจะได้รับรายงานการเกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลัก คือ  
 1. ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานาแล้วและค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่สิ้นสุด (Case Reserve) คือ ผลรวม
ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่บริษัทได้รับทราบแล้ว และได้บันทึกรับรู้เป็นหนี้สินเรียบร้อยแล้ว  
 2. ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รายงานให้บริษัททราบ คํานวณด้วยวิธี Chain-Ladder Method 
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 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) เท่ากับผลรวมของค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว และค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่สิ้นสุด (Case Reserve) และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) 
 5.2 สํารองเบี้ยประกันภัย (Premium Reserve)  
 สํารองเบี้ยประกันภัย (Premium Reserve) เป็นเงินที่บริษัทจัดสรรไว้สําหรับจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ รวมทั้งจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย 
 5.2.1 บริษัทได้สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned premium reserve :UPR)  
 กรมธรรม์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี คํานวณโดยใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธี 1/24 th system) กรมธรรม์ที่มี
ระยะเวลาคุ้มครองเกิน 1 ปี คํานวณโดยแยกเป็นปี ๆ ในปีที่คุ้มครองให้ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธี 1/24 th system) 
ส่วนปีที่ยังไม่ถึงความคุ้มครองให้ตั้งสํารองของเบี้ยประกันภัยร้อยละ 100 ของเบี้ยประกันภัย ส่วนการประกันภัย
สินค้า กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว หรือการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางให้คํานวณจากร้อยละ 100 
ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลค้าครองสําหรับกรมธรรม์ที่ทราบวันสิ้นสุดปลายทางให้
สํารองเบี้ยประกันภัยเพ่ิมขึ้นอีก 30 วัน แต่กรมธรรม์ที่ไม่ทราบวันถึงปลายทาง ให้สํารองเบี้ยประกันภัยไว้ 60 วัน 
หักด้วยค่าบําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหน้าตามอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 
 สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิหลังการเอาประกันภัยต่อ (Net unearned premium 
reserve) ให้ประเมินราคาโดยคํานวณจากสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ก่อนการเอาประกันภัยต่อ  
(Gross unearned premium reserve) หักด้วยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยต่อ 
 5.2.2 สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired risk reserve) 
 สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired risk reserve) คือ การคํานวณประมาณการค่า
สินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต โดยที่ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ยังไม่ได้เกิดขึ้น ณ วันที่มีการคํานวณ ซึ่งพิจารณาจากค่าสินไหมในอดีต ค่าใช้จ่าย และปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือคาดการณ์
ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นผลรวมของภาระผูกพันด้านเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย 
 1. ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม์ในอนาคต (Best estimate of future liability) 
เท่ากับผลคูณของสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ กับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ (% Ultimate 
Loss Ratio : %ULR) 
 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ (Maintenance expense : ME) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการได้มาซึ่งกรมธรรม์ แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลรักษากรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุ มีค่าเท่ากับ ผลคูณของ
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารกรมธรรม์ (%ME) กับเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้รวมก่อน
การประกันภัยต่อ (Gross unearned premium) 
 อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ (%ME) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายจาก
การขาย หรือการได้มาซึ่งกรมธรรม์ (Non-Acquisition Expenses) ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ก่อนการ
ประกันภัยต่อ (Gross unearned premium) 



11 

 

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Claim Handling Expense) ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ มีค่าเท่ากับผลคูณของ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้  (%ULAE) กับเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็นรายได้ก่อนการประกันภัยต่อ (Gross Unearned Premium Reserve) 
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้  (%ULAE) คือ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามรายการความเสียหาย (Unallocated Loss Adjustment) 
Expense :ULAE) และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรายใดเป็นเฉพาะเจาะจง เช่น 
เงินเดือนของฝ่ายสินไหม ต่อ ค่าสินไหมทดแทนจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ (Gross Claim Paid) 
 4. ต้นทุนในการเอาประกันภัยต่อ (Cost of Reinsurance) มีค่าเท่ากับผลคูณของอัตราส่วนต้นทุนในการ
เอาประกันภัยต่อ (%Cost of Reinsurance) กับเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หลังการประกันภัย
ต่อ (Net Earned Premium) 
 อัตราส่วนในการเอาประกันภัยต่อ (%Cost of Reinsurance) มีค่าเท่ากับ อัตราส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อ
แบบคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้หลังการประกันต่อ (Net 
Earned Premium) 

                                                                                           หนว่ย : ล้านบาท    
 

  หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย  ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีอนุญาตแล้ว  
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถ
ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการ
ยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอ

รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคา
ประเมิน 

ราคาบัญชี ราคา
ประเมิน 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย     

- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
(Premium liabilities) 

329.52 285.37 318.57 274.12 

- สํารองค่าสินไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  

811.04 992.81 331.54 394.21 
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อาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัย
ของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of 
Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันใน
การประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการ
ประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  
 บริษัทมีนโยบายการลงทุน คือ การบริหารสินทรัพย์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
และผู้ถือหุ้น โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูงทั้งระยะสั้น และระยะยาว พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน และ
พิจารณาเรื่องความเสี่ยงควบคู่กันไป ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และภาระผูกพันที่
บริษัทมี โดยคํานึงถึงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นสําคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เ งิ น ฝ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น แ ล ะ        
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 

157.31 157.31 148.77 148.77 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,              
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และ                
สลากออมทรัพย์) 

189.43 188.74 141.73 137.70 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 

206.28 228.36 196.03 218.66 

หน่วยลงทุน 183.23 183.13 178.92 178.92 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

    

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ก า รซื้ อหุ้ น           
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

    

ตราสารอนุพันธุ์     

เงินลงทุนอ่ืน     

รวมสินทรัพย์ลงทุน 736.15 757.54 665.45 686.05 
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หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่า
บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอา
ประกันภัย 

7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   

ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยในปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.67 ธุรกิจยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยและเพ่ิมความคุ้มครองให้กับลูกค้ามากข้ึน  

ปี 2560 บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,059.05 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.67 ซึ่งเติบโตได้สูง
กว่าค่าอุตสาหกรรม ที่สํานักงาน คปภ.ได้รวบรวมข้อมูลไว้ว่า สิ้นปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.67  
 

       หน่วย : ล้านบาท 
รายการ  2560 2559 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 736.73 687.19 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 734.68 683.23 

รายได้จากการลงทุน และรายได้อ่ืน   11.80 10.10 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  35.15 10.96 

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ร้อยละ)  

อัตราส่วน 2560 2559 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 43.87 49.54 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 53.24 52.33 

อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 97.11 101.87 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 87.35 198.96 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) 5.25 1.66 
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
 เพ่ือให้บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทต้องดํารงเงินกองทุนให้
เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงสามารถรองรับความ
เสียหายที่อาจสูงกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ และบริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้
อย่างครบถ้วน ดังนั้น เงินกองทุนที่ดํารงไว้จําเป็นต้องอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เพียงพอที่จะ
ประกอบธุรกิจเป็นไอย่างมั่นคง 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2560 2559 

สินทรัพย์รวม 2,164.06 1,520.02 

หนี้สินรวม   1,483.71 868.43 

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  1,278.18 668.33 

   - หนี้สินอื่น  205.53 200.10 

ส่วนของเจ้าของ  678.14 651.59 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    
(ร้อยละ) 

293.87 214.46 

เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ได้ท้ังหมด  647.59 650.17 

เงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย  220.36 303.17 

   
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน
วินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่ํากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 
 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  
 - รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 

บริษัท ได้เปิดเผยไว้บนหน้าเวบไซต์ของบริษัทแล้ว ดังนี้ 
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=0 

 

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=0

