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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมลู 

1. ประวติัของบริษทั  นโยบาย  วตัถปุระสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการประกอบธรุกิจตามท่ีก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจ รายละเอียด
ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั ช่องทางการติดต่อกบับริษทั วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการ
เรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั    

1.1 ประวติับริษทั 

     บรษิทั ไดเ้ปิดเผยไวบ้นหน้าเวบไซตข์องบรษิทัแลว้ ดงันี้ 
     http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=0 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจ 

     ตลอดระยะเวลาที่บรษิทัได้ดําเนินธุรกจิมาถงึ 89 ปี บรษิทัไดย้ดึมัน่ในนโยบายให้บรกิารดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ และให้ความสําคญัในการให้บรกิารลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความพงึพอใจสูงสุด ทัง้ในด้านความ
สะดวก รวดเรว็ คุณภาพ และ ความยตุธิรรม ดงัภารกจิ หรอืนโยบายคุณภาพของบรษิทั “ทนัสมยั ใฝ่ประสทิธภิาพ 
ใส่ใจลกูคา้ ศรทัธาเพิม่พนู”  

     บรษิทัฯ กําหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 
1. เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัการบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ และเป็นธรรม โดยไดร้บัความพงึพอใจสงูสุด 
2. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนการลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทั การบรหิารงานมี 

ประสทิธภิาพ มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภบิาล 
3. เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการ และปฏบิตังิานมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดยมุง่คุณภาพผลติภณัฑ์ 

และบรกิาร อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยคํานึงถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
4. เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รมคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะในการปฏบิตังิาน ความจงรกัภกัดต่ีอ

องคก์ร ตลอดจนมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานโดยไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
5. เพื่อรกัษาชื่อเสยีง และใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที่ด ีการดําเนินธุรกจิจะยดึถอืความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

โดยใหก้ารสนับสนุน  และช่วยเหลอืกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัสังคมต่าง ๆ อาทเิช่น การบรจิาค
เงนิช่วยเหลอืกรณเีกดิภยัพบิตัต่ิาง ๆ เป็นตน้ 

บรษิทัมเีป้าหมายในการดําเนินธุรกจิในระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหน้า คอืเพิม่จาํนวนเบีย้ประกนัภยัรบัรวมให้
มากขึน้ ดว้ยการขยายงานทัง้ทางดา้นการประกนัภยัทรพัยส์นิส่วนบุคคล (Personal Line) และการประกนัภยัเชงิ
อุตสาหกรรมและพาณิชย ์(Commercial Line) ตลอดจนนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัต่าง ๆ มาพฒันาปรบัปรงุใหเ้ขา้กบั
ระบบการทาํงานของบรษิทัใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 

1.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัดา้นประกนัวนิาศภยั คอืการใหบ้รกิารดา้นรบัการเสีย่งภยัจากผูเ้อา 
ประกนัภยั ตามกรมธรรมป์ระเภทต่าง ๆ เช่น กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลและ

ขนส่ง กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ และกรมธรรมป์ระกนัภยัเบด็เตลด็ ทีผู่เ้อาประกนัภยัสามารถเลอืกซือ้ไดต้าม
ความตอ้งการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัทรพัยส์นิแต่ละประเภท นอกจากนัน้บรษิทัยงัมอีาคารสํานกังานสงู 20 ชัน้ 
สาํหรบัใหเ้ช่าเป็นทีต่ ัง้สาํนกังานต่าง ๆ และ อาคารสาํนักงานสงู 7 ชัน้ ทีส่่วนหน่ึงใชเ้ป็น       สาํนกังานของบรษิทั 
และอกีส่วนหน่ึงใหเ้ช่า ทําใหเ้กดิรายไดเ้สรมิเป็นการเพิม่พนูรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=0
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1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญัของบริษทั และสดัส่วนร้อยละของเบีย้ 
ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 
 
 

      บรษิทั ไดเ้ปิดเผยไวบ้นหน้าเวบไซตข์องบรษิทัแลว้ ดงันี้ 
       http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=1&sub_id=0   

ตารางสดัส่วนรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ประจาํปี 2562 

                              หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
การ

ประกนั
อคัคีภยั 

การประกนัภยั
ทางทะเลและ

ขนส่ง 

การประกนัภยั
รถยนต ์

การประกนัภยัเบด็เตลด็ 

รวม 

ตวั
เรอื

 

สนิ
คา้

 

ภา
คบ

งัค
บั 

ภา
คส

มคั
รใ

จ 

คว
าม

เส
ยีง

ภยั
ทร

พัย
ส์นิ

 

คว
าม

รบั
ผดิ

ต่อ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วศิ
วก

รร
ม 

อุบ
ตัเิ

หตุ
สว่

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จาํนวนเบีย้
ประกนัภยั
รบัโดยตรง       93.09         -    

     
21.73  

      
25.45  

     
282.28       257.76  

         
8.30  

      
36.58  

     
95.65     444.26  

    
12.91  

  
1,278.01  

สดัส่วน 

ของเบีย้
ประกนัภยั 

(รอ้ยละ)         7.28         -    
        
1.70  

        
1.99  

       
22.09         20.17  

         
0.65  

         
2.86  

       
7.49       34.76  

       
1.01  

      
100.00  

 

หมายเหตุ : ขอ้มลูมาจากรายงานประจาํปี 
 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั    

บรษิทั ไดเ้ปิดเผยไวบ้นหน้าเวบไซตข์องบรษิทัแลว้ ดงันี้ 
 http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=2&sub_id=3 
2. กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอียดในการ

ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั 

บรษิทั ไดเ้ปิดเผยไวบ้นหน้าเวบไซตข์องบรษิทัแลว้ ดงันี้ 
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 โครงสร้างองคก์รของบริษทั 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งองคก์รไวบ้นเวบไซตข์องบรษิทั ดงันี้ 

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

      2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษทั 
บรษิทัไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งองคก์รไวบ้นเวบไซตข์องบรษิทั ดงันี้ 
http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=2 

     2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
2.4.1  คณะกรรมการบรหิาร 
2.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4.3  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.4.4  คณะกรรมการลงทุน 
2.4.5  คณะกรรมการสรรหา (ถา้ม)ี 
2.4.6  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (ถา้ม)ี 
2.4.7  คณะกรรมการอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 

    2.4.1  คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
              1.  นางสาวมาลนิี  เลีย่วไพรตัน์ ประธานกรรมการบรหิาร 
                   2.  นายประชยั  เลีย่วไพรตัน์ กรรมการบรหิาร 
  3.  ดร.ชวนิ                  เอีย่มโสภณา    กรรมการบรหิาร 
                   4.  นางสาวธญัญารตัน์    เอีย่มโสภณา    กรรมการบรหิาร 
                   5.  นางสาวสุจนิตนา       จาํปีศร ี          กรรมการบรหิาร 

 

         อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
                  1.  กํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
                  2.  มหีน้าทีก่ลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
                  3.  จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
     ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงัโดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ 
     และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของบรษิทั 

    2.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
1. นายพชิติ       สนิพฒันสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. รองศาสตราจารยป์ระนอม  โฆวนิวพิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุนทร       ก่อนนัทเกยีรต ิ กรรมการตรวจสอบ  
4. นายทวชิ        เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ 

 

        อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กํากบัดแูล สอบทาน ใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิใหต้รงต่อความเป็นจรงิและเชื่อถอืได้ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

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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(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
3. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
4. ดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้กําหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั 

  2.4.3   คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
1. นายสุนทร          ก่อนนัทเกยีรต ิ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายพชิติ           สนิพฒันสกุล  กรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางสาวมาลนิี     เลีย่วไพรตัน์  กรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายสุธรี ์           ช่วยพทิกัษ์  กรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นางสาวพรยุภา   จอมคําสงิห ์  กรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

        อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง 
1. กําหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
2. ประเมนิความเพยีงพอของกลยทุธแ์ละประสทิธภิาพในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
3. จดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยทุกไตรมาส เพื่อตดิตามสถานะความเสีย่ง ความคบืหน้า 

       การบรหิารความเสีย่ง และสิง่ทีต่อ้งดาํเนินการปรบัปรงุรวมทัง้รายงานคณะกรรมการบรษิทั 
       ไตรมาสละครัง้ 
 

       2.4.4   คณะกรรมการลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
1. นางสาวมาลนิี           เลีย่วไพรตัน์  ประธาน 
2. นางสาวธญัญารตัน์     เอีย่มโสภณา  รองประธาน 
3. นางสาวมณีรตัน์        เอีย่มโสภณา  กรรมการ 
4. นางสาวสุจนิตนา       จาํปีศร ี   กรรมการ 
5. นายนภดล               วหิวา   กรรมการ 

 

       อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุน 
1. พจิารณากําหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนในหลกัทรพัย ์เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อพจิารณาอนุมตัใินหลกัการ โดยการลงทุนนัน้ตอ้งไม่มผีลเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
2. พจิารณากําหนดหลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัเพื่อนําเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิาณณาอนุมตัใินหลกัการ โดยตอ้งคาํนึงถงึความเสีย่งของบรษิทั 
  และความสามารถในการชําระหนี้คนืของลกูหนี้เป็นสาํคญัดว้ย 
 

  2.4.5   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
1. รศ.ประนอม  โฆวนิวพิฒัน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน         
2. นายพชิติ      สนิพฒันสกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายสุนทร     ก่อนนัทเกยีรต ิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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            อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. กําหนดนโยบายหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 
2. กําหนดแนวทางในการคดัเลอืกใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ของบรษิทั 
3. คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้รหิาร 

ระดบัสงู 
4. ดูแลให้คณะกรรมการของบรษิทั มขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมกีาร

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 

 

       2.4.6   คณะกรรมการผลติภณัฑป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
1. นางสาวธญัญารตัน์ เอีย่มโสภณา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุจนิตนา จาํปีศร ี   กรรมการ 
3. นายมานพ  วราภกัดิ ์  กรรมการ 
4. นายสุธ ี  สริวิรธรรม  กรรมการ 
5. นายอําพร  วรีปรศุ   กรรมการ 
6. นายรามรตัน์  สุทธานนท ์  กรรมการ 
7. นางสาวพรยุภา จอมคาํสงิห ์  เลขานุการ 

 

                                         อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 
1. กํากบัดแูลการออกผลติภณัฑป์ระกนัภยัใหม้กีารดาํเนินงานภายใตห้ลกัการกํากบัดูแลกจิการ 

ทีด่ ี
2. กําหนดนโยบายและระเบยีบการออกผลติภณัฑป์ระกนัภยัและอตัราเบีย้ประกนัภยั 
3. พจิารณา  อนุมตั ิ แบบผลติภณัฑป์ระกนัภยั  อตัราเบีย้ประกนัภยัใหม ่ และการต่ออายุ

กรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัราเบีย้ประกนัภยัทีบ่รษิทัจะยืน่ขอรบัความเหน็ชอบต่อนายทะเบยีน
สาํนกังาน คปภ. 

4. ทบทวนการขอรบัความเหน็ชอบกรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัราเบีย้ประกนัภยัตามประกาศ/คําสัง่
นายทะเบยีนก่อนทีบ่รษิทัจะยืน่ขอรบัความเหน็ชอบต่อนายทะเบยีน คปภ. 

5. พจิารณาความเสีย่ง   ผลกระทบ  โอกาส ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเสนอขายผลติภณัฑป์ระกนัภยั
ของบรษิทั 

 
      2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น และมคีวามเป็นอสิระในการแสดงความคดิเหน็ 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศิทางการดําเนินกจิการต่าง ๆ เพื่อพฒันาปรบัปรงุการบรหิารจดัการองคก์รใหม้กีารกํากบั
ดแูลทีด่ ีโดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม  
หรอืนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยูโ่ดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมม่สี่วนรว่มในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
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รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ผูส้อบบญัช ีทนายความ หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 
จากบรษิทั หรอืเป็นผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ 
ทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
ผูอ้ํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

4. ไมม่ผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยี ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงาน 
ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

5. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั หรอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการ 
ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ  

6. สามารถแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุม 
ของผู้บรหิาร หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งหรอืญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
รวมถงึไม่มสีถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบบีบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเหน็ได้ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ําหนด
นิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
 บรษิทักําหนดใหม้คีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อทําหน้าที่ในการคดัเลอืกและแต่งตัง้
บุคคลเป็นกรรมการของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการที่มคีุณสมบตัไิม่เป็นกรรมการบรหิาร และเป็นผู้มคีวามรู ้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ ซึง่บรษิทักําหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาฯทัง้คณะเป็นกรรมการอสิระ เพื่อผลกัดนั
ใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาฯเป็นไปโดยอสิระ  
 สาํหรบัเกณฑใ์นการสรรหา ไดก้ําหนดคุณสมบตักิรรมการดงันี้ 

(1) ให้เป็นไปตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ที่กําหนดคุณสมบตั ิ    
กรรมการในบรษิทัมหาชน ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 
1) บรรลุนิตภิาวะ 
2) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไรค้วามสามารถ  หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
3) ไมเ่คยรบัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระทโดยทุจรติ 
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ  หรอืองคก์าร  หรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติ

ต่อหน้าที ่
(2) มภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์ มคีุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์  

    ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
(3) เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในกจิการของบรษิทั สามารถอุทศิตน และอุทศิเวลาใหบ้รษิทัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

      2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารน้ีเป็นผลประโยชน์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งและค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถงึผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน ทัง้นี้ผูบ้รหิารของบรษิทัหมายถงึ บุคคลทีก่ําหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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3.  การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรพัย ์ 
และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 
 

      3.1  การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM)  
 บรษิทัใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่ง

ต่อเนื่อง และส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัภายในบรษิทั ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 

     3.2  วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 
 บรษิทัไดใ้หค้วามสําคญักบัการสรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร และดาํเนินการเพื่อให้

การบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงของการทํางานของพนกังานทุกคน โดยไดด้าํเนินการดงันี้ 
1) คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดก้ําหนดทศิทาง นโยบาย และแนวปฏบิตัใินการบรหิาร 

ความเสีย่ง และสื่อสารวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการบรหิารความเสีย่งขององคก์รไปยงัพนกังานทุก
คนเพื่อใหเ้กดิความตระหนักและเหน็คุณค่าของการบรหิารความเสีย่ง 

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
และความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคลในการจดัการความเสีย่ง และสื่อสารขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่ง เพื่อใหร้ว่มกนั
ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อฝ่ายงาน องคก์ร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ยงัไดส้่งเสรมิให้
มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 

3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบูรณาการการบรหิารความเสีย่งเขา้กบัการตดัสนิใจทางธุรกจิ การกํากบัดแูล 
กจิการ และควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
 

     3.3  ขอบเขตการบริหารความเส่ียง  
  บรษิทักําหนดขอบเขตการพจิารณาความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายและกรอบการบรหิารความเสี่ยง
โดยคลอบคลุมกจิกรรมหลกัที่สําคญัของบรษิทั ทัง้กําหนดใหม้กีารพจิารณาความเสี่ยงใหค้รอบคลุมประเภทของ
ความเสีย่งทีส่าํคญั 8 ประเภท ประกอบดว้ย 

1. ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
2. ความเสีย่งดา้นการประกนัภยั (Insurance Risk) 
3. ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
4. ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operation Risk) 
5. ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 
6. ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) 
7. ความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง (Reputational Risk)  
8. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology risk) 
9. ความเสีย่งดา้นมหนัตภยั (Catastrophe risk) 
10. ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ (emerging risk) 
11. ความเสีย่งภายในกลุ่มธุรกจิ (Group Risk) 
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 บรษิทัฯ ใช้การวเิคราะห์ความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง สําหรบัการประเมนิความเสี่ยง หมายถึง 

โอกาสที่จะเกดิความเสยีหายทัง้ในด้านการเงนิ (Financial Loss) และความเสยีหายทีไ่ม่ใช่ด้านการเงนิ (Non-

Financial Loss)   ทีเ่กดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ โดยกําหนดและทบทวนแนวทางการประเมนิความ

เสีย่งใหม้คีวามเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิ เพื่อใหแ้ต่ละฝ่าย/แผนกสามารถประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การดําเนินงานที่ตนรบัผดิชอบได้อย่างเหมาะสม โดยกําหนดวธิกีารวเิคราะห์ความเสี่ยง  จดัลําดบัความเสี่ยง 

ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่งและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อนํามาประเมนิหรอืจดัการกบั

ความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมนิความเสี่ยงจะช่วยให้ทราบว่าความเสี่ยงเกดิขึน้ที่ส่วนงานใด 

และควรดําเนินการควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงอย่างไร ทัง้นี้การประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้จดัระดับ

ความสาํคญัของความเสีย่งเพื่อกําหนดแผนการตรวจสอบ 

     3.4  กระบวนการบริหารความเส่ียง 

บรษิทักําหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้ขัน้ตอนและวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งเป็นไป
อย่างมรีะบบและดําเนินไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้องคก์ร โดยมขีัน้ตอนสําคญัของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง
องคก์รประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี้ 

(1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  (Internal Environment) 
(2) การกําหนดวตัถุประสงค ์ (Objective Setting) 
(3) การระบุความเสีย่ง (Risk Identification) 
(4) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
(5) การตอบสนองความเสีย่ง 
(6) กจิกรรมการควบคุม 
(7) ขอ้มลูและการตดิต่อสื่อสาร 
(8) การตดิตามประเมนิผลและการรายงาน 

 

     3.5  ตวัช้ีวดัความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ 

การกําหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator : KRI) และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 

Appetite) เป็นปัจจยัสาํคญัทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดกลยทุธ ์เพื่อใหก้ารดําเนินงานของบรษิทับรรลุเป้าหมาย

ขององกรค ์โดยบรษิทัจะประเมนิความเสีย่งและจดัระดบัความเสีย่งจากโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์และความรุนแรง

ของผลกระทบจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งหลกัทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั จากนัน้นําผลการประเมนิมา

จดัทําแผนผงัการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment Matrix) และจดัระดบัความเสีย่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

สงูมาก สงู กลาง ตํ่า ตํ่ามาก  

รวมทัง้ได้กําหนดดชันีชี้วดัความเสีย่งสําคญัและระดบัความเสี่ยงทีย่อมรบัได ้ใหส้อดคล้องตามมาตรฐาน
การกํากบัดแูลของสาํนกังาน คปภ. 
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      3.6   การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

สนิทรพัยล์งทุน  

(Total Investment Assets) 

742.82 791.06 651.52 690.90 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง 

(Total Liquid Assets) 

737.38 743.42 652.07 650.67 

หนี้สนิรวม 1,278.15 1,325.19 1,254.40 1,344.03 

หนี้สนิตามสญัญาประกนัภยั 535.11 533.81 468.07 543.39 

 

หมายเหต ุ  -  ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
       - ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการกบักบัและ 

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทั 
ประกนัวนิาศภยั เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการกํากบัความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยั  
และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่ง 
ครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

4.  ความเส่ียงจากการรบัประกนัภยัท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อฐานะ 
การเงินของบริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการ
รบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบัประกนัภยั 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จ านวน 

สาํรองประกนัภยัสว่นทีเ่รยีกคนืจากบรษิทัประกนัภยัต่อ  541.10 

เงนิคา้งรบัจากการประกนัภยัต่อ 38.92 

เงนิวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ - 

(ราคาตามบญัช)ี 
 
5. มลูค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั    
    สํารองประกนัภยัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสัน้ (Short-Term Technical Reserves) คอื หนี้สนิหลกัของ
บรษิทัที่ปรากฏบนงบดุล โดยคํานวณจากจํานวนเงนิที่บรษิทัค้างจ่าย หรอืคาดว่าต้องจ่ายให้กบัผู้เอาประกนัภยั 
เนื่องจากบรษิทัจาํเป็นตอ้งจดัสรรเงนิสาํรองดงักล่าวเพื่อใหค้วามคุม้ครองความเสีย่งต่าง ๆ ตามระยะเวลาทีร่ะบุใน
สัญญาประกันภัยจนกว่าสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง หรือจ่ยคืนเบี้ยเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา 
ประกอบดว้ย 
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    5.1  ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
สํารองค่าสนิไหมทดแทน (Claim Reserve) หมายถงึ เงนิทีบ่รษิทัจะต้องจดัสรรสํารองไวส้ําหรบัการจ่าย

ค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิขึน้แล้ว ไม่ว่าบรษิทัจะได้รบัรายงานการเกดิความเสยีหายหรอืไม่ก็ตาม ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบหลกั คอื  

1. ค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัรายงานาแลว้และค่าสนิไหมทดแทนทีย่งัไมส่ิน้สุด (Case Reserve) คอื  
ผลรวมของมลูค่าความเสยีหายทัง้หมดทีบ่รษิทัไดร้บัทราบแลว้ และไดบ้นัทกึรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. ค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรายงาน (IBNR) สาํหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ แต่ 
ผูเ้อาประกนัภยัยงัไมไ่ดร้ายงานใหบ้รษิทัทราบ คาํนวณดว้ยวธิ ีChain-Ladder Method 

3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนทีไ่มส่ามารถจดัสรรได ้(ULAE) เท่ากบัผลรวมของค่าใชจ้า่ย 
ในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ด้รบัรายงานแล้ว และค่าสนิไหมทดแทนที่ยงัไม่สิ้นสุด (Case Reserve) และ
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้ แต่ยงัไมไ่ดร้บัรายงาน (IBNR) 
   5.2  ส ารองเบีย้ประกนัภยั (Premium Reserve)  
         สํารองเบี้ยประกนัภยั (Premium Reserve) เป็นเงนิทีบ่รษิทัจดัสรรไวส้ําหรบัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ รวมทัง้จ่ายคืนเบี้ยประกันภยัเมื่อผู้เอาประกันภยับอกเลิกสญัญา
ประกนัภยั 

5.2.1  บรษิทัได้สํารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้ (Unearned premium reserve :UPR) 
กรมธรรมท์ีม่รีะยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี คํานวณโดยใชว้ธิเีฉลีย่รายเดอืน (วธิ ี1/24 th system) กรมธรรมท์ีม่รีะยะเวลา
คุม้ครองเกนิ 1 ปี คาํนวณโดยแยกเป็นปี ๆ ในปีทีคุ่ม้ครองใหใ้ชว้ธิเีฉลี่ยรายเดอืน (วธิ ี1/24th system) ส่วนปีทีย่งั
ไม่ถึงความคุ้มครองให้ตัง้สํารองของเบี้ยประกันภยัร้อยละ 100 ของเบี้ยประกันภยั ส่วนการประกันภยัสนิค้า 
กรมธรรมป์ระกนัภยัขนส่งเฉพาะเทีย่ว หรอืการประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางใหค้ํานวณจากรอ้ยละ 100 ของเบีย้
ประกนัภยัรบั ตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัเริม่มผีลคา้ครองสาํหรบักรมธรรมท์ีท่ราบวนัสิน้สุดปลายทางใหส้ํารอง
เบี้ยประกนัภยัเพิม่ขึ้นอกี 30 วนั แต่กรมธรรม์ที่ไม่ทราบวนัถงึปลายทาง ให้สํารองเบี้ยประกนัภยัไว้ 60 วนั หกั
ดว้ยค่าบาํเหน็จสาํหรบัตวัแทนและนายหน้าตามอตัราทีจ่่ายจรงิแต่ไมเ่กนิอตัราทีก่ฎหมายกําหนด 
        สํารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดสุ้ทธหิลงัการเอาประกนัภยัต่อ (Net unearned premium 
reserve) ให้ประเมนิราคาโดยคํานวณจากสํารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ตกเป็นรายได้ก่อนการเอาประกนัภยัต่อ  
(Gross unearned premium reserve) หกัดว้ยสํารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ตกเป็นรายไดส้่วนทีเ่รยีกคนืจากการ
ประกนัภยัต่อ 

5.2.2   สาํรองสาํหรบัความเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สุด (Unexpired risk reserve) 
         สํารองสําหรบัความเสีย่งภยัทีย่งัไม่สิน้สุด (Unexpired risk reserve) คอื การคํานวณประมาณการ

ค่าสนิไหมทดแทนที่บรษิัทประกนัวนิาศภยัจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภยัในอนาคต โดยที่ค่าสนิไหมทดแทน
ดงักล่าวยงัไม่ไดเ้กดิขึน้ ณ วนัทีม่กีารคํานวณ ซึง่พจิารณาจากค่าสนิไหมในอดตี ค่าใชจ้่าย และปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ
คาดการณ์ค่าสนิไหมทดแทนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เป็นผลรวมของภาระผกูพนัดา้นเบีย้ประกนัภยั ประกอบดว้ย 

1. ค่าประมาณการทีด่ทีีสุ่ดของภาระผกูพนัตามกรมธรรมใ์นอนาคต (Best estimate of future liability)  
เท่ากบัผลคณูของสาํรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได ้กบัอตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทนสมบูรณ์ (% Ultimate 
Loss Ratio : %ULR) 
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2. ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการกรมธรรม ์(Maintenance expense : ME) คอื ค่าใชจ้า่ยทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการไดม้าซึง่กรมธรรม ์แต่เป็นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการดูแลรกัษากรมธรรมท์ีย่งัไม่หมดอายุ มคี่าเท่ากบั ผลคูณของ
อตัราส่วนของค่าใชจ้า่ยในการบรหิารกรมธรรม์ (%ME) กบัเงนิสํารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดร้วมก่อน
การประกนัภยัต่อ (Gross unearned premium) 

     อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการกรมธรรม์ (%ME) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ค่าใชจ้า่ยจากการขาย หรอืการไดม้าซึง่กรมธรรม ์(Non-Acquisition Expenses) ต่อเบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได้
ก่อนการประกนัภยัต่อ (Gross unearned premium) 

3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทน (Claim Handling Expense) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการ 
ค่าสนิไหมทดแทนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตสําหรบัเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได ้มคี่าเท่ากบัผลคูณของ
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ม่สามารถจดัสรรได้ (%ULAE) กบัเงนิสํารองเบีย้ประกนัภยั
ทีย่งัไมถ่อืเป็นรายไดก่้อนการประกนัภยัต่อ (Gross Unearned Premium Reserve) 

     อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ม่สามารถจดัสรรได ้(%ULAE) คอื ค่าใชจ้่ายใน
การจดัการค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ม่สามารถจดัสรรไดต้ามรายการความเสยีหาย (Unallocated Loss Adjustment) 
Expense :ULAE) และเป็นค่าใชจ้า่ยทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนรายใดเป็นเฉพาะเจาะจง เช่น 
เงนิเดอืนของฝ่ายสนิไหม ต่อ ค่าสนิไหมทดแทนจา่ยก่อนการประกนัภยัต่อ (Gross Claim Paid) 

4. ตน้ทุนในการเอาประกนัภยัต่อ (Cost of Reinsurance) มคี่าเท่ากบัผลคณูของอตัราส่วนตน้ทุนในการ 
เอาประกนัภยัต่อ (%Cost of Reinsurance) กบัเงนิสํารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดห้ลงัการประกนัภยั
ต่อ (Net Earned Premium) 

     อตัราส่วนในการเอาประกนัภยัต่อ (%Cost of Reinsurance) มคี่าเท่ากบั อตัราส่วนของเบีย้ประกนัภยั
ต่อแบบคุ้มครองความเสยีหายส่วนเกนิ (Excess of Loss) ต่อเบี้ยประกนัภยัที่ถอืเป็นรายไดห้ลงัการประกนัต่อ 
(Net Earned Premium) 
 

                                                                                           หน่วย : ลา้นบาท     

  หมายเหต ุ -     ราคาบญัช ีหมายถงึ มลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการบญัช ี  
มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้นักลงทุนผู้วเิคราะหท์างการเงนิเขา้ใจถงึมูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนี้สนิจากสญัญา
ประกนัภยัทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามหลกัการทางบญัชใีนประเทศไทย ซึง่มลูค่าดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจากผูส้อบ
บญัชอีนุญาตแลว้  
 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคา
ประเมิน 

ราคาบญัชี ราคา
ประเมิน 

หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั     

- สาํรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้(Premium 
liabilities) 

258.28 224.09 185.56 216.76 

- สาํรองค่าสนิไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  

276.83 309.72 282.51 326.63 
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-  ราคาประเมนิ หมายถงึ มลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ทีป่ระเมนิตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหน้ีสนิของ 
บรษิทัประกนัวนิาศภยั เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการกํากบัความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัและเพื่อให้ 
มัน่ใจว่าบรษิทัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกนัภยัซึ่ง
จะต้องประเมนิโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ได้รบัใบอนุญาตจากนายทะเบยีนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัที่ได้รบัการยอมรบั สมมตฐิานที่ใช้ในการประเมนิจะต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์จรงิหรอืในกรณีที่
บรษิทัมขีอ้มลูไมเ่พยีงพออาจอา้งองิจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ
พอรต์การรบัประกนัภยัของบรษิทันัน้ นอกจากนี้ มลูค่าสาํรองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถงึค่าเผื่อความผนัผวน 
(Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ใหเ้ป็นไปตามทีส่าํนกังาน คปภ. กําหนด  
 

ข้อสงัเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงนิ มลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวาม
แตกต่างระหว่างราคาบญัชแีละราคาประเมนิของ อยา่งมนีัยสาํคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารที่
แตกต่างกนัในการประเมนิตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ทัง้นี้ผูท้ ีจ่ะนําขอ้มลูไปใชค้วรศกึษาและทําความเขา้ใจถงึ
วตัถุประสงคแ์นวทางการประเมนิราคาหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองใหถ้ีถ่ว้นก่อนตดัสนิใจ  

 

6. การลงทุนของบริษทั  
    บรษิทัมนีโยบายการลงทุน คอื การบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทั โดยมุง่เน้นใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร และ 
ผูถ้อืหุน้ โดยลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามมัน่คงสงูทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว พจิารณาถงึอตัราผลตอบแทน และ
พจิารณาเรือ่งความเสีย่งควบคู่กนัไป ซึง่จะสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และภาระผกูพนัที่
บรษิทัม ีโดยคาํนึงถงึพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกจิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั เป็นสาํคญั 
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หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรพัยล์งทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

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

229.51 229.51 132.48 132.48 

ตราสารหนี้  (พันธบัตร,หุ้นกู้ ,  ตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ,ตัว๋แลกเงนิ, หุน้กู ้
แปลงสภาพ และสลากออมทรพัย)์ 

200.37 206.40 183.77 182.37 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม) 

98.08 140.29 136.67 177.45 

หน่วยลงทุน 214.86 214.86 198.60 198.60 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้
เช่าทรพัยส์นิแบบลสิซิง่ 

- - - - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู ้
หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตราสารอนุพนัธุ ์ - - - - 

เงนิลงทุนอื่น - - - - 

รวมสินทรพัยล์งทุน 742.82 791.06 651.52 690.90 

 

หมายเหต ุ  -    ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
-    ราคาประเมนิ หมายถึง สินทรพัย์และหนี้สินที่ประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าด้วยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนั
วนิาศภยั เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการกํากบัความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัและเพื่อให้
มัน่ใจว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผูเ้อา
ประกนัภยั 
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7.  ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอตัราส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง   
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ  2562 2561 

เบีย้ประกนัภยัรบัรวม 1,312.91 1,182.37 

เบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้(สทุธ)ิ 919.00 804.27 

รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ้ื่น   89.57 84.73 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 12.33 3.76 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั (รอ้ยละ)  

อตัราส่วน 2562 2561 

อตัราสว่นค่าสนิไหมทดแทน ( Loss Ratio) 46.53 50.31 

อตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธรุกจิกนัภยั     ( Expense Ratio) 54.68 52.51 

อตัราสว่นรวม ( Combined Ratio) 101.21 102.82 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 110.20 91.23 

อตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ( Return on equity) 1.77 0.53 

 

8.  ความเพียงพอของเงินกองทุน  
     เพื่อให้บรษิทัประกอบธุรกจิประกนัภยัได้อย่างมัน่คง และมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัต้องดํารงเงนิกองทุนให้
เพยีงพอในการรองรบัความเสีย่งด้านต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิประกนัภยั รวมถงึสามารถรองรบัความ
เสยีหายทีอ่าจสูงกว่าที่บรษิทัได้คาดการณ์ไว ้และบรษิทัสามารถปฏบิัตติามพนัธะสญัญาทีม่ต่ีอผูถ้อืกรรมสทิธิไ์ด้
อย่างครบถ้วน ดงันัน้ เงนิกองทุนที่ดํารงไว้จําเป็นต้องอยู่ในระดบัที่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ได้เพยีงพอที่จะ
ประกอบธุรกจิเป็นไอยา่งมัน่คง 
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หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  

2562 2561 

สนิทรพัยร์วม 2001.55 2021.74 

หนี้สนิรวม     

- หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั  1129.46 1169.66 

   - หนี้สนิอื่น  872.09 852.08 

สว่นของเจา้ของ  673.95 677.71 

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน    
(รอ้ยละ) 

231.55 238.12 

เงนิกองทุนทีส่ามารถนํามาใชไ้ดท้ัง้หมด  642.09 643.53 

เงนิกองทุนทีต่อ้งดาํรงตามกฎหมาย  277.30 270.25 

(ราคาประเมิน  ) 

หมายเหตุ  : ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการกําหนดประเภท  
      และชนิดของเงนิกองทุนรวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการคาํนวณเงนิกองทุนของบรษิทั 
      ประกนัวนิาศภยักําหนดใหน้ายทะเบยีนอาจกําหนดมาตรการทีจ่าํเป็นในการกํากบัดแูลสถานะการเงนิ 
      ของบรษิทัทีม่อีตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนตํ่ากว่าอตัราดงัต่อไปนี้ 
                (1) ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 อตัรารอ้ยละรอ้ยยีส่บิ 
      (2)  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคา 2565 เป็นตน้ไป อตัรารอ้ยละรอ้ยสีส่บิ 
 
9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรบัรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ
แสดงความเหน็แล้ว 
 http://www.bui.co.th/mainpages/pdf_1/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%2031.12.2562.pdf 

 

http://www.bui.co.th/mainpages/pdf_1/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%2031.12.2562.pdf
http://www.bui.co.th/mainpages/pdf_1/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%2031.12.2562.pdf

