
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึ่งท าส ัญญาก ับกรมพ ัฒนาธ รุก จิก ารค า้  ก ร ะทร วงพาณ ิชย  ์ เพื อ่ เ ปิดบร กิ ารข อ้ม ลูบ ร ษิ ัทจดทะ เบ ยีนออนไลน์  
และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลัง
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท สยามซติี ้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 44/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวง หว้ยขวาง เขต 

หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

เว็บไซด ์ www.siamcityinsurance.com 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

11 กมุภาพันธ ์2491 

โทรศัพท ์ 02-202-9500, 02-760-9500 

โทรสาร 02-202-9555 

เดมิมีชือ่ว่า บรษัิท คลังสนิคา้แม่น ้าประกันภัย จ ากัด ก่อตัง้

ขึน้มาเมือ่วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมผีูก้่อตัง้รวม 7 คน 

น าโดยพระยาโทณวณิกมนตรี (วสิุทธิ์โทณวณิก) ส านักงาน

ตัง้อยู่เลขที่ 1-3 หัวมุมถนนราชวงศ ์เขตสัมพันธวงศ์ เริม่ตน้

ดว้ยทนุจดทะเบยีน 2 ลา้นบาท วัตถุประสงคห์ลักในการก่อตัง้ 

คอื ประกอบธุรกจิประกันวนิาศภัยทุกชนดิ ทุกประเภท รวมทัง้

การรับประกันภัยตอ่ และการเอาประกันภัยตอ่ 

บรษัิทด าเนนิธุรกจิและใหบ้รกิารดา้นประกันวนิาศภัยครอบคลุม 

ทุกประเภทการประกันภัย เช่น การประกันภัยทรัพย์สนิ การ

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การ

ประกันภัยอุบัตเิหตุ การประกันภัยความรับผดิ การประกันภัย

วศิวกรรม และการประกันภัย เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

 หุน้ของบรษัิทสามารถโอนกันไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากัด เวน้แต่

การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหผู้ท้ ีไ่ม่มสีัญชาตไิทยถอืหุน้อยู่

ในบรษัิทตัง้แต่รอ้ยละยี่สบิหา้ (25) ของจ านวนหุน้ที่มี

สทิธอิอกเสียงและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด การโอนหุน้

รายใดทีจ่ะท าใหอ้ัตราส่วนการถอืหุน้ของทีไ่ม่มสีัญชาติ

ไทยของบรษัิทเกนิอัตราส่วนขา้งตน้ บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธ

การโอนหุน้ของบรษัิทรายนัน้ได ้

ทัง้นี ้บคุคลซึง่ไมม่ีส่ัญชาตไิทยอาจถอืหุน้ในบรษัิทไดถ้งึ

รอ้ยละสี่สบิเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียง

และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษัิทไดร้ับอนุญาตจาก

หน่วยงานใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภัย 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นายสมบัต ิพานชิชวีะ กรรมการ 

2 นายกลุวัฒน ์เจนวัฒนวทิย ์ กรรมการ 

3 นายณัฐดนัย อนิทรสขุศร ี กรรมการ 

4 นายเกษมสันต ์วรีะกลุ กรรมการ 

5 นายกวนิ ทังสพุานชิ กรรมการ 

6 นายนพินธ ์นริมานสกลุ กรรมการ 

7 นายคมสัน ทองตัน กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่24 เมษายน 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

บรษัิทไพลกัษณ์จ ากดั 946,755 31.56 

นายกลุวฒัน ์เจนวฒันวทิย ์ 568,053 18.94 

นายสมบตั ิพานชิชวีะ 321,879 10.73 

นางใหม ่พานชิชวีะ 189,351 6.31 

นายธเนศ พานชิชวีะ 132,546 4.42 

นายธานนิทร ์พานชิชวีะ 132,546 4.42 

นางสาวศริมิา พานชิชวีะ 132,546 4.42 

นางสาวศริวิรร พานชิชวีะ 132,546 4.42 

นายธนกจิ พานชิชวีะ 94,675 3.16 

นายธรรมจักร พานชิชวีะ 94,675 3.16 

อืน่ๆ 254,278 8.45 

กระทรวงการคลงั 150 0.01 
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โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 300,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 300,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 3,000,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 149.56  บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึ่งท าส ัญญาก ับกรมพ ัฒนาธ รุก จิก ารค า้  ก ร ะทร วงพาณ ิชย  ์ เพื อ่ เ ปิดบร กิ ารข อ้ม ลูบ ร ษิ ัทจดทะ เบ ยีนออนไลน์  
และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี้ กระทรวงการคลัง
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 1,362.40 1,530.97 1658.20 

หนีส้นิรวม 870.03 1,082.28 1242.25 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 492.37 448.69 415.95 

รายไดร้วม 646.53 777.24 877.21 

ตน้ทนุขายหรอืตน้ทนุการใหบ้รกิาร 628.37 831.96 910.19 

ก าไรสทุธ ิ 9.38 (43.63) (31.95) 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) (1.19) (10.25) (42.58) 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 1.51 (5.78) (3.64) 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 1.77 2.41 2.99 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 0.69 (2.85) (1.93) 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 1.90 (9.72) (7.68) 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทส่วนใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 40 เป็นเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทเท่ากับ 1,362.40 ลา้นบาท 1,530.97 ลา้นบาท และ 1658.20 ลา้นบาทตามล าดับ โดยในปี 2559 

บรษัิทมสีนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 168.57 ลา้นบาท โดยสว่นใหญม่าจากสนิทรัพยจ์ากการประกันภัยตอ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นหลัก ในส่วนปี 

2560 บรษัิทยังมสีนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 127.23 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสนิทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อและสนิทรัพย์

ลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

หนี้สนิรวมของบรษัิทมอีงคป์ระกอบหลักคอื หนี้สนิจากสัญญาประกันภัย โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

หนี้สนิรวมของบรษัิทเท่ากับ 870.03 ลา้นบาท 1,082.28 ลา้นบาท และ 1242.25 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64 รอ้ย

ละ 71 และรอ้ยละ 75 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ ทัง้นี้โดยภาพรวมในช่วงปี 2558-2560 ทีผ่่านมา บรษัิทมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้

เรือ่ยๆ ขณะทีปี่ 2560 หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากรายการหนีส้นิจากสัญญาประกันภัยทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 ประมาณ 162 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จ านวน 43.68 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 8.9 และปี 2560 ลดลงจากปี 

2559 จ านวน 32.74 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 7.3  โดยการลดลงของผูถ้อืหุน้เป็นผลจากการขาดทนุสะสม 

งบก าไรขาดทนุ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 621.00 

ลา้นบาท 754.64 ลา้นบาท และ 806.61 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 96.1 รอ้ยละ 97.1 และรอ้ยละ 92.0 ของ

รายไดร้วม ตามล าดับ โดยรายไดจ้ากการขายจะรับรูต้ามวันทีท่ีม่ผีลบังคับใชใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย หรอืกรณีเบีย้ประกันภัยต่อ เมือ่

ไดร้ับใบขอเอาประกันภัยตอ่จากบรษัิทผูป้ระกันภัยตอ่ 

ส าหรับ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตน้ทุนขายและบรกิารม ีเท่ากับ 628.37 ลา้นบาท 831.96 ลา้นบาท และ 910.19 ลา้น

บาท คดิเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 97.19 รอ้ยละ 107.04 และรอ้ยละ 103.76 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ตน้ทุนขายและบรกิารส าหรับปี 

2559 บรษัิทมตีน้ทนุขายและบรกิารเพิม่ขึน้ เทา่กับ 203.59 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 32.4 เมือ่เทยีบกับปีก่อน มสีาเหตุ

หลักมาจากคา่สนิไหมทดแทนทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีปี่ 2560 คา่สนิไหมทดแทนเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง 

ในปี 2558 ถงึ 2560 บรษัิทม ีก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิ านวน 9.38 ลา้นบาท (43.63) ลา้นบาท และ (31.95) ลา้นบาท ตามล าดับ

ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 1.45 รอ้ยละ (5.61) และรอ้ยละ (3.64) ของรายไดร้วม ตามล าดับ 


